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NAUDOJAMOS SANTRUMPOS IR TERMINAI
ADRP – aktyvios darbo rinkos politika
AEI – atsinaujinančios energijos ištekliai
BIVP – bendruomenės inicijuota vietos plėtra
BSP – Bendroji strateginė programa
BVP – bendrasis vidaus produktas
BŽŪP – bendroji žemės ūkio politika
DMS – Duomenų mainų svetainė
EBPO – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
EJRŽF – Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
ERPF – Europos regioninės plėtros fondas
ES – Europos Sąjunga
ES BJRS – Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija
ESF – Europos socialinis fondas
ESI fondai – Europos struktūriniai ir investiciniai fondai (ERPF, ESF, Sanglaudos fondas,
EJRŽF ir EŽŪFKP)
EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai
EŽŪGF – Europos žemės ūkio garantijų fondas
GAAB – gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė
GMO – genetiškai modifikuoti organizmai
IAE – Ignalinos atominė elektrinė
ITI – integruotos teritorinės investicijos
KKI – kūrybinės ir kultūrinės industrijos
KPPAIS – Kaimo plėtros plano priemonių administravimo informacinė sistema
LR – Lietuvos Respublika
MTEP – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
NMA – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
NPP – 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa, patvirtinta 2012 m. lapkričio 28 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 148
NRD – Nacionalinė reformų darbotvarkė
NVO – nevyriausybinės organizacijos
PS – prioritetinė sritis
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SDS – statistinė duomenų saugykla
SFMIS – ES struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema
SSGG analizė – stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė
SVV – smulkusis ir vidutinis verslas
ŠESD – šiltnamio efektą sukeliančios dujos
TUI – tiesioginės užsienio investicijos
VKS – valdymo ir kontrolės sistema
VVG – vietos veiklos grupės
ŽRVVG – žuvininkystės regionų vietos veiklos grupės
ŽŪPAIS – žemės ūkio paramos administravimo informacinė sistema
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1.

TVARKA SUDERINAMUMUI SU SĄJUNGOS SUMANAUS, TVARAUS IR
INTEGRACINIO AUGIMO STRATEGIJA UŽTIKRINTI

1.1.

Esamos situacijos analizė, iššūkiai ir augimo potencialas

Strategijoje „Europa 2020“ įvardintos penkios prioritetinės sritys, kuriose būtini
pokyčiai: užimtumas, moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP), klimato kaita ir
energetika, švietimas, skurdas ir socialinė atskirtis. „Europa 2020“ įvardija aštuonis pagrindinius
tikslus, o kiekviena šalis narė šių tikslų atžvilgiu nusistatė savo nacionalinius tikslus. Lietuvos
„Europa 2020“ tikslų rodikliai, įvardinti Nacionalinėje reformų darbotvarkėje (NRD), pateikiami
1 lentelėje.
1 lentelė. Strategijos „Europa 2020“ tikslai ir dabartinė padėtis Lietuvoje
Pagrindiniai strategijos „Europa
2020“ tikslai
3 proc. ES BVP turėtų būti investuojama į
mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą
20 proc. punktų sumažinti išmetamą šiltnamio
efektą sukeliančių dujų kiekį (palyginti su
1990 m.)

20 proc. punktų suvartojamos energijos turėtų
būti iš atsinaujinančių išteklių
20 proc. punktų padidinti energijos vartojimo
efektyvumą
20–64 m. amžiaus gyventojų užimtumas turėtų
būti 75 proc.
Sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų
skaičių iki mažiau nei 10 proc.
Bent 40 proc. 30–34 m. amžiaus gyventojų,
turinčių aukštąjį arba jam prilygstantį
išsilavinimą
Sumažinti skurdo arba atskirties riziką
patiriančių žmonių skaičių bent 20 mln. ES
(palyginti su 2008 m.)

Dabartinė padėtis
Lietuvoje

Nacionalinis 2020 m. tikslas

0,92 proc. (2011 m.)

4 proc. (2011 m.)

1,9 proc.
Išmetamų šiltnamio dujų kiekiai gali
padidėti ne daugiau kaip 15 proc.,
palyginus su 2005 m. (nacionalinis
privalomas
tikslas
sektoriams,
kuriems netaikoma apyvartinių taršos
leidimų prekybos sistema)

20,3 proc. (2011 m.)
– 4,5 proc. (2011 m.)

23 proc.
–17 proc. (palyginti su 2009
m.)

68,7 proc. (2012 m.)

72,8 proc.

6,5 proc. (2012 m.)

< 9 proc.

48,7 proc. (2012 m.)

40 proc.

1 080 000 (2011 m.)

814 000

Lietuvos atotrūkis tarp dabartinės padėties ir šių rodiklių siektinų reikšmių įvertintas ir
Lietuvai skirtose Tarybos specialiose rekomendacijose 2012 m., kuriose pažymėta, kad Lietuva
turėtų spręsti aukšto nedarbo, visų pirma jaunimo, žemos kvalifikacijos darbuotojų ir ilgalaikių
bedarbių, problemas, siekti sumažinti skurdą ir socialinę atskirtį, didinti paskatas dirbti, o
socialinės paramos reformą sieti su aktyvumo skatinimo priemonėmis. Taip pat viena
rekomendacija yra susijusi su padidintu pastatų energetiniu efektyvumu, šalinant kliūtis ir
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sparčiai įgyvendinant kontroliuojančiojo fondo iniciatyvą, skatinant energijos tinklų
konkurenciją, gerinant elektros energijos ir dujų tinklų jungtis su Europos Sąjungos (ES) šalimis.
NRD ir Konvergencijos programoje akcentuojamas makroekonominis stabilumas,
verslo plėtra ir pensijų, švietimo, sveikatos apsaugos sistemų, energetinės priklausomybės nuo
iškastinio kuro ir oro taršos mažinimo ir kitos tvariam ūkiui būtinos struktūrinės reformos. 2013
m. NRD atsakoma į šešias Europos Komisijos rekomendacijas Lietuvai: mažiausia pažanga
2011–2012 m. pastebima didinant darbo santykių lankstumą, vykdant daugiabučių namų
renovaciją, pertvarkant energijos vartojimo apmokestinimo sistemą (pavyzdžiui transporto). Tuo
tarpu geriausiai įvertinta pažanga gerinant verslo aplinką. NRD remiasi optimistine Lietuvos
ūkio makroekonomine augimo prognoze, joje numatytas ir pakto „Euro Plius“ įsipareigojimų
įgyvendinimas, kuris didžiausią dėmesį skiria keturioms sritims: konkurencingumo skatinimui,
užimtumo, viešųjų finansų tvarumo ir finansinio stabilumo didinimui.
Lietuva ES kontekste išsiskiria kaip valstybė narė, kuri per pastaruosius 10 metų ES
augo sparčiausiai – po 5 proc. kiekvienais metais 2000–2010 m. laikotarpiu. Be to, daugeliui ES
šalių susidūrus su krizės sunkumais, Lietuva ir toliau liko tarp sparčiausiai augančių valstybių –
2012 m. Lietuvoje realusis bendrasis vidaus produktas (BVP) padidėjo 3,6 proc. punkto. Tačiau
iš Lietuvos išvyksta ir daugiausia gyventojų ES – grynoji metinė emigracija 2000–2010 m.
sudarė 4,4 proc. Migracija sietina su neigiama užimtumo dinamika analizuojamu dešimtmečiu –
užimtumas sumažėjo 0,5 proc. punkto ir yra mažesnis už ES vidurkį. Nedarbas (ypač ilgalaikis)
atitinkamai gerokai viršija ES vidurkį. Tuo pačiu metu formalūs Lietuvos švietimo rodikliai –
vieni geriausių ES. Transporto ir aplinkos apsaugos infrastruktūra priartėjo prie ES vidurkių.
Lietuva gerokai atsilieka pagal esminį gerovės indikatorių – vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę,
ypač vyrų, kadangi vyrai Lietuvoje gyvena trumpiausiai visoje ES. Trumpą vyrų gyvenimo
trukmę lemia labai didelis mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų bei insultų, išorinių
mirties priežasčių, piktybinių navikų. Lietuva taip pat atsilieka pagal bendrą valdymo
efektyvumą, ypač elektroninio valdymo parametrus, labai ryški Lietuvos atskirtis pagal
susisiekimą oro transportu.
Remiantis aukščiau pateikta svarbiausių strateginių dokumentų analize ir svarbiausių
Lietuvos ir ES socialinių bei ekonominių rodiklių palyginimu galima identifikuoti tris
pagrindinius iššūkius: (1) sumaniosios ekonomikos iššūkiai: ekonomikos augimo ir inovacijų
skatinimo, darnaus vystymosi bei teritorinės plėtros iššūkiai; (2) sumanios visuomenės
iššūkiai: atvirumas ir kūrybingumas, skurdas ir socialinė atskirtis; (3) sumanus viešasis
valdymas.
1. Sumanios ekonomikos iššūkiai
Ekonomikos augimas ir inovacijų skatinimas
Ekonomikos augimas ir nedarbas. 2007 m. Lietuva buvo vienintelė Baltijos šalis,
kurios ekonomika sparčiai augo. Ūkio kilimas buvo skatinamas statybų, nekilnojamojo turto,
nuomos, didmeninės ir mažmeninės prekybos bei transporto, sandėliavimo sektorių bei ryšių
įmonėse sukuriamos pridėtinės vertės. Taip pat buvo fiksuojami rekordiniai žemės ūkio augimo
tempai, sumažinę našumo atotrūkį šiame sektoriuje tarp Lietuvos ir ES. Žemės ūkio ir maisto
produktų eksportas auga ir šios produkcijos dalis viso šalies eksporto struktūroje didėja bei kuria
teigiamą užsienio prekybos balansą.
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2007 m. fiksuotas rekordiškai žemas – vos 4,3 proc. siekiantis – nedarbo lygis. 2008 m.
Lietuvos BVP to meto kainomis peržengė rekordinį 122 mlrd. litų slenkstį, vidutinis neto darbo
užmokestis siekė 1651 litą.
Spartų Lietuvos ūkio augimą sustabdė pasaulinė finansų ir ekonomikos krizė. 2009 m.
viduryje Lietuvos BVP, lyginant su 2008 m. antruoju ketvirčiu, sumenko beveik penktadaliu ir
Lietuvos ekonomika patyrė didžiausią nuo 1993 m. nuosmukį. Pasaulinė krizė ženkliai apribojo
eksporto galimybes, ypatingai susitraukė namų ūkių ir privačių įmonių vartojimas bei
investicijos. Pradėjo augti nedarbas – lyginant su 2007 m., jis išaugo 1,5 proc. 2010 m. Lietuvoje
fiksuotas rekordinis, 17,8 proc. siekiantis, nedarbo lygis, smuko vidutinis mėnesinis darbo
užmokestis. Ekonomikos atsigavimo ženklai fiksuojami nuo 2011 m., ir Lietuvos ekonomika
auga trečius metus iš eilės demonstruodama, kad taupymas ir, atitinkamai, vidinė devalvacija,
gali būti tinkamas išėjimo iš krizės būdas. Tačiau augimas gana lėtas ir priklauso nuo padėties
ES ir pasaulio ekonomikoje, kitų pagrindinių prekybos partnerių.
BVP augimą skatina bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas, kuris Lietuvoje
pirmiausia siejamas su vidaus investicijomis į valstybės ir valstybinių įmonių statomus civilinius
ir inžinierinius statinius. Prie BVP augimo prisideda ir atsigaunantis privataus sektoriaus
gamybos modernizavimas bei realusis prekių ir paslaugų grynasis eksportas. Bendras
materialiųjų investicijų lygis Lietuvoje maždaug atitinka ES vidurkį, o viešosios investicijos jį
gerokai viršija.
Tuo tarpu nedarbas Lietuvoje vis dar išlieka aukštas ir viršija ES vidurkį (2012 m.
Lietuvoje nedarbas siekė 13,3 proc., kaimo vietovėse – 19,5 proc., o ES–27 vidurkis – 10,5
proc.). Nors nedarbo lygis Lietuvoje yra vienas didžiausių ES, 2011 m., lyginant su 2010 m., jis
sumažėjo 2,4 proc. punkto Žuvininkystės sektoriuje 2006–2008 m. buvo fiksuojamas užimtumo
mažėjimas (22 proc.). Tačiau 2009–2012 m. darbuotojų skaičius žvejybos subsektoriuje
nusistovėjo, o akvakultūros ir ypač žuvų perdirbimo subsektoriuose pradėjo augti. Kita vertus,
pastaraisiais metais stebima Lietuvos žvejybos laivyne dirbančių kvalifikuotų darbuotojų
senėjimo tendencija. Tačiau šiuos pokyčius darbo rinkoje lėmė tiek padidėjęs užimtųjų skaičius,
tiek dėl emigracijos sumažėjusi darbo jėga. Nedarbo problemą ypač pagilina tai, kad daugiau nei
pusė Lietuvos bedarbių yra ilgalaikiai bedarbiai, t. y. darbo ieško daugiau kaip metus. 2012 m.
ilgalaikis nedarbas šalyje siekė 6,5 proc., kai ES vidurkis buvo 4,5 proc. Neigiamą darbo rinkos
padėtį taip pat liudija faktas, kad beveik kas trečias 15–24 m. amžiaus jaunuolis Lietuvoje yra
bedarbis: šiuo metu jaunimo nedarbo lygis yra vienas aukščiausių Europoje – 2011 m. jis siekė
net 32,9 proc.
Viena iš svarbių užimtumo ir nedarbo problemų priežasčių yra žemas verslumo ir
savarankiško užimtumo lygis. 2012 m. Lietuvoje užimtumo lygis (20–64 m.) siekė 68,7 proc.,
kaime – 60 proc. Galiojančios politikos priemonės neskatina savarankiško darbo ir darbo vietas
kuriančio verslo steigimo. Per pastaruosius penkerius metus savarankiškai dirbančių asmenų
(tarp jų ir samdančių darbuotojus) skaičius sumažėjo beveik 32 proc. punkto ir 2011 m.
savarankiškai dirbo 9,1 proc. asmenų (ES vidurkis – 15 proc.).
Investicijos. Lietuvoje materialinių investicijų lygis BVP struktūroje nuo 2007 m. iki
2010 m. sumažėjo daugiau nei dvigubai. 2007 m. materialinės investicijos sudarė 23,5 proc. nuo
šalies BVP, o 2010 m. šis rodiklis tesiekė 11,9 proc. Nuo 2011 m. pastebimas materialinių
investicijų augimas – lyginant su 2010 m., jos išaugo 2,7 mlrd. litų ir siekė 14 mlrd. litų (13,2
proc. nuo BVP), 2012 m. materialinės investicijos išaugo dar beveik puse milijardo litų.
2001–2007 m. tiesioginių užsienio investicijų (TUI) dydis Lietuvoje nuosekliai augo.
2007 m. jis siekė 35,5 mlrd. litų. Ženklesnis TUI nuosmukis buvo fiksuojamas 2008 m., kai
lyginant su 2007 m., šis rodiklis sumažėjo 3,8 mlrd. litų. Nuo to laiko vėl pastebimas stabilus
TUI augimas. Nors TUI srautas, lyginant su krizės metais, didėja, proveržio šioje srityje nėra.
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Per metus nuo 2011 m. investicijos išaugo 3 mlrd. litų ir 2012 m. pabaigoje Lietuvoje siekė 41,2
mlrd. litų.
Ekonomikos sumanumas. Lietuvos ekonomika pagal formalius rodiklius pasižymi
atvirumu kitoms rinkoms bei privalumais, būtinais inovatyvumui plėtoti. Lietuvos integracijos į
tarptautines rinkas intensyvumas viršija ES vidurkį, šalis pirmauja pagal plačiajuosčio interneto
kokybę, turi tankiausią viešosios interneto prieigos taškų tinklą ES bei išlaiko pirmaujančias
pozicijas pagal šviesolaidinio ryšio panaudojimą. Lietuviai taip pat yra lyderiai pagal dviejų
užsienio kalbų mokėjimą. Nepaisant šių pasiekimų, šalies bendrai ekonomikai stinga
kūrybingumo (25 vieta ES), visuomenės vertybių visuma nėra palanki globaliai konkurencijai
(pagal globalizacijos indeksą, matuojantį šalių ekonominę, politinę ir socialinę globalizaciją,
Lietuva užima vos 26 vietą tarp ES valstybių narių). Pastebima ir tai, kad Lietuvos ekonomika
laikytina atvira dažnai tik pagal formalius rodiklius – realybėje susiduriama su įvairiais
apribojimais ir kliūtimis.
Šalies ekonominė būklė yra glaudžiai susijusi su jos konkurencingumu. Žvelgiant iš šios
perspektyvos, Lietuvai vienos sritys yra palankesnės nei kitos. Aukštasis mokslas, profesinis
mokymas, infrastruktūra ir technologinė parengtis laikytini sėkmės pavyzdžiais. Nepaisant to,
bendra mokslo kokybė, vadovų rengimo kokybė bei darbuotojų mokymasis vertinami sąlyginai
blogai. Konstatuotinas faktas, kad Lietuva dažnai negeba pasinaudoti turimais privalumais – tai
rodo prasti vertinimai paslaugų ir prekių rinkos veiksmingumo, finansų rinkos plėtros ir rinkos
dydžio srityse.
Verslui palanki aplinka yra sumanios ekonomikos kūrimo pagrindas. Valstybės
reguliavimo naštos mažinimas yra viena pagrindinių priemonių tinkamai verslo aplinkai kurti.
Lyginant su kitomis ES valstybėmis, valstybės reguliavimo našta Lietuvoje yra pakankamai
didelė – pagal šį rodiklį Lietuva yra 20 vietoje.
Verslo finansavimo prieinamumas ir mokestinė aplinka tiesiogiai veikia šalies
verslą, jo konkurencingumą. Lietuvoje šios sąlygos nėra vertinamos kaip palankios. Pagal
apmokestinimo aprėpties ir efektyvumo rodiklį bei pagal finansinių paslaugų naudingumą ir
finansinių šaltinių įvairovę Lietuva yra 22 vietoje tarp ES šalių. Pagal šių paslaugų įperkamumą
– 19 vietoje.
Verslui nepalanki aplinka lemia tai, kad Lietuvoje steigiama palyginti mažai įmonių.
Pagal verslumo lygio rodiklį Lietuvoje 2011 m. 1 tūkst. gyventojų teko 22 įmonės, o pagal tai,
kiek procentų visų įmonių sudaro naujos įmonės, Lietuva užima 18 vietą ES.
Lietuvoje trūksta kryptingumo verslo, mokslo ir valdžios bendradarbiavime. Pagal
šalies ekonomikos integralumo lygį Lietuva laikoma ES vidutinioke. Nors pagal universitetų ir
verslo bendradarbiavimo rodiklį Lietuva yra 14 vietoje ES, o pagal įsitraukimo į pasaulinę vertės
kūrimo grandinę rodiklį – 16 vietoje, ypač trūksta privataus sektoriaus investicijų į MTEP. 2011
m. didžiausias MTEP finansavimo šaltinis buvo valstybė (42,3 proc.), verslo įmonių lėšomis
finansuojama 28,1 proc.
Labai žemas MTEP lygis išlieka verslo sektoriuje – vos 0,2 proc. BVP. Visgi tyrėjų
skaičius, tenkantis tūkstančiui dirbančiųjų, po truputį kyla: nuo 8,4 2007 m. iki 11,7 2011 m.
Tačiau Lietuvos aukštųjų technologijų prekių eksportas mažėja ir, lyginant su 2007 m., dabar šis
rodiklis sumažėjo 1,5 proc. punkto iki 5,8 proc.
Lietuvoje gana žemas privačių investicijų į aukštesnę pridėtinę vertę kuriančias MTEP
veiklas ir MTEP infrastruktūros atnaujinimą, į galutinių inovatyvių produktų ir paslaugų kūrimą
ir komercinimą, lygis. Pagal suminį inovatyvumo indeksą Inovacijų sąjungos švieslentėje
Lietuva užima tik 23 vietą tarp ES valstybių narių. Be to, šalyje kuriama mažai naujų inovatyvių,
sparčiai augančių ir į tarptautinę rinką orientuotų įmonių, kurių skatinimui mažai dėmesnio skyrė
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įgyvendintos MTEP ir inovacijų politikos priemonės. 2008–2010 m. inovatyvių įmonių skaičius
Lietuvoje sudarė 34,5 proc. nuo visų įmonių (ES–27 vidurkis siekė 52,9 proc.).
Įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu veiksmų
programos priemones, skirtas mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaidai, buvo siekiama
skatinti dirbančius žemės ir miškų ūkyje asmenis sparčiau diegti mokslo naujoves ir pažangias
technologijas savo ūkiuose. Vertinimuose akcentuojama, kad 2007–2013 m. programavimo
laikotarpyje priemonių rinkinyje trūksta aiškių prioritetų ir tikslingumo – atspindimas
„besivejančioms“ šalims būdingas platus priemonių rinkinys, kuriuo siekiama išspręsti kuo
daugiau nacionalinės inovacijos sistemos problemų.
Nepakankamai išnaudojamas kūrybinių ir kultūrinių industrijų (KKI) potencialas šalyje.
Daugelyje senųjų ES valstybių narių KKI kuriamos prekės ir paslaugos užima vis didesnę tokių
šalių eksporto struktūros dalį. Nors Lietuvoje 2008 m. KKI dalis siekė beveik 5 proc. nuo BVP
(vidutiniškai ES jos sudaro 3,3 proc.), šios industrijos Lietuvoje tebėra inkubacinėje stadijoje.
Tolesnę plėtrą riboja tinkamos infrastruktūros stoka, neišvystyti bendradarbiavimo tinklai ir
didelė tokių verslo projektų rizika dėl produktų unikalumo ir inovatyvumo, o tai apsunkina
kapitalo pritraukimą.
E–paslaugos. Vertinant Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo ir
naudojimo rodiklius, matyti, kad Lietuvos įmonės yra vienos pirmaujančių ES tiek pagal
naudojimąsi e–valdžios paslaugomis (3 vieta ES), tiek pagal naudojimąsi el. viešųjų pirkimų
paslaugomis (2 vieta ES). Kita vertus, Lietuvos gyventojai santykinai mažai naudojasi e–
valdžios paslaugomis. 2010 m. duomenimis, per paskutinius 12 mėn. tai lietuviai darė beveik du
kartus mažiau lyginant su ES vidurkiu. Skaitmeninė atskirtis tarp gyventojų grupių tai pat išlieka
labai didelė. Gyventojų, kurie naudojasi internetu, gebėjimų lygis yra labai aukštas ES lygiu,
tačiau 47 proc. Lietuvos gyventojų niekada nesinaudojo internetu arba jų įgūdžiai yra labai žemi.
Vertinant statistinius duomenis, gyventojų, besinaudojančių kompiuteriais, skaičius auga, 2012
m. jų 16–74 m. grupėje buvo 67,6 proc. Tačiau Lietuvos gyventojai vis dar menkai išnaudoja
skaitmeninės rinkos teikiamas galimybes: internetu prekes arba paslaugas 2011 m. užsakinėjo tik
16,2 proc. gyventojų. Lietuva atsilieka nuo ES vidurkio pagal 8 pagrindinių viešųjų paslaugų
verslui ir 20 pagrindinių viešųjų paslaugų gyventojams perkėlimą į el. erdvę ir šių paslaugų
interaktyvumą. Lėtai į el. erdvę yra perkeliamos savivaldos viešosios paslaugos (vyrauja tik
pirmasis arba antrasis lygiai).
Konkurencijos trūkumai. Lietuvoje neskiriama pakankamai dėmesio konkurencinei
aplinkai skatinti, visų pirma dėl institucinių–sisteminių priežasčių. Trūksta strateginio požiūrio
konkurencijos politikos klausimais, nėra patvirtintų konkurencijos politikos gairių,
nepakanka įgaliojimų, gebėjimų, iniciatyvos ir veiklos prioritetizavimo (ir atitinkamo
materialinio aprūpinimo) Konkurencijos taryboje, o taip pat viešojo administravimo subjektų
atsakomybės už Konkurencijos įstatymo pažeidimus.
Darniam šalies vystymuisi svarbi yra ne tik visuomenės, bet ir verslo atsakomybė,
Lietuvoje verslo socialinė atsakomybė nėra įprastas reiškinys. Pavienės atskirų organizacijų ir
įmonių iniciatyvos gali būti laikomos tinkamų tradicijų formavimosi atspirties tašku, tačiau
apskritai ekonomikos atsakingumas Lietuvoje išlieka mažas.
Aplinkos sąžiningai konkurencijai užtikrinimas įtrauktinas kaip svarbi reguliacinė
tinkamo ir efektyvaus 2014–2020 m. programavimo laikotarpio ES struktūrinės finansinės
paramos panaudojimo sąlyga, o tam tikrais atvejais ir kaip galima investicinė kryptis
(pavyzdžiui, konkurencijos principų įgyvendinimą užtikrinančių institucijų stiprinimas), o
konkrečių sprendimo būdų paiešką reikia tęsti.
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Darnus vystymasis
Lietuvoje pasiekta didelė pažanga aplinkos apsaugos srityje, tačiau vis dar senkantys
gamtos ištekliai ir nykstanti biologinė įvairovė reikalauja priimti neatidėliotinus ir ateities
kartoms svarbius sprendimus. Pagal pagrindinį ES tvaraus vystymosi strategijoje numatytą
tvaraus vartojimo ir gamybos rodiklį – išteklių našumą – Lietuva gerokai atsilieka nuo ES
vidurkio (2010 m. šis Lietuvos rodiklis siekė 0,57 EUR/kg, o ES vidurkis buvo 1,64 EUR/kg).
Be to, per paskutinį dešimtmetį Lietuvoje šio rodiklio reikšmė beveik nesikeitė, o ES vidurkis
nuosekliai didėjo.
Analizuojant atskirų ūkio sektorių padėtį per tvarumo dimensiją, galima teigti, kad jie
vystomi tradiciniu išteklių vartojimo būdu. Aplinkosaugos normos ekonomikos augimo
kontekste matomos kaip problemos, o ne kaip galimo sprendimo dalis. Žemės ūkio sektoriuje
tradiciniai gamybos būdai kinta (didėja ekologiškų ūkių plotai (2008–2012 m. tokių plotų
skaičius išaugo 28 proc.), žymiai sumažėjo gyvulių skaičius), žemdirbystės kultūra Lietuvoje dar
neatitinka tvaraus vystymosi koncepcijos (be mokslinio pagrindimo, auga pesticidų naudojimas,
taikomas nesubalansuotas tręšimas). Be to, nepakankamai efektyviai panaudojamas
aplinkosauginis miškų potencialas. Žuvininkystės sektoriuje dėl pernelyg intensyvios žvejybos
Lietuvos žuvų ištekliai yra kritinėje situacijoje. Nesiimant ryžtingų pokyčių rizikuojama, kad
žuvų ištekliai bus išeikvoti dar iki šio amžiaus vidurio. Daug išteklių iššvaistoma dėl
vadinamosios priegaudos – žuvų, kurios pagaunamos netyčia, išmetimo atgal į vandenis.
Per pastarąjį dešimtmetį žymiai pagerėjo Lietuvos upių vandens kokybė, tačiau Kuršių
marios, Baltijos jūros priekrantė, apie du trečdaliai Lietuvos upių ir apie trečdalis ežerų dar
neatitinka geros vandens būklės reikalavimų. Pagrindiniai paviršinių vandens telkinių būklei
poveikį darantys žmogaus ūkinės veiklos veiksniai yra pasklidoji ir sutelktoji tarša, sausinimo
melioracija ir upių vagų ištiesinimas, hidroelektrinės ir iš kaimyninių šalių pernešamos
tarptautinės taršos apkrovos. Pasklidoji tarša – vienas iš svarbiausių veiksnių, darančių
reikšmingą neigiamą poveikį vandens telkinių ekologinei būklei dėl taršos maistinėmis
medžiagomis (azotu ir fosforu). Sutelktosios taršos atveju viena reikšmingiausių problemų
išlieka tarša pavojingomis medžiagomis, kurių patekimo į vandens telkinius šaltiniai, kiekiai ir
vandens telkinių būklė dėl šios taršos nėra pakankamai ištirti.
Baltija laikoma viena intensyviausių pasaulyje laivybos rajonų. Jūrų transportas (laivai
ir uostas) veikia visus Baltijos jūros aplinkos komponentus. Pagrindinė laivybos keliama taršos
rizika: neteisėtas tyčinis ir avarinis naftos ir kitų kenksmingų medžiagų ir atliekų išleidimas,
nevietinių rūšių vandens organizmų patekimas su balastiniais vandenimis. Jūrų transportas taip
pat reikšmingai prisideda prie fizinio jūros aplinkos trikdymo ir povandeninio triukšmo bei
taršos šiukšlėmis. Taršos riziką kelia ir kaimyninių valstybių vykdoma naftos ir kitų
angliavandenilių paieška, gavyba ir transportavimas Baltijos jūroje.
Pagal galiojančius reikalavimus 2010 m. valyta beveik 91 proc. surenkamų buitinių,
gamybinių ir komunalinių nuotekų. Nevalomos arba nepakankamai valomos mažų miestelių ir
kaimų nuotekos, kurios sudaro nedidelę dalį visų surenkamų nuotekų, tačiau dėl objektų gausos
šią problemą spręsti čia atsieina kur kas brangiau nei didžiuosiuose miestuose. Lietuvoje yra apie
1 102 nuotekų valymo įrenginių (ūkio, buities ir gamybinių - apie 731, paviršinių - apie 371).
Nuotekų tvarkymo paslauga prieinama tik 68 proc. visų Lietuvos gyventojų.
Nuo urbanizuotų ir kitų teršiamų teritorijų surenkamos ir į paviršinio vandens telkinius
išleidžiamos paviršinės (lietaus) nuotekos taip pat daro neigiamą poveikį vandens telkiniams.
Šiuo metu tik apie dešimtadalis surenkamų paviršinių nuotekų yra valomos, iš kurių didesnė
dalis išvaloma iki nustatytų normų. Dauguma paviršinių nuotekų surinkimo sistemų yra
pasenusios. Plečiantis urbanizuotoms teritorijoms ir didėjant surenkamų paviršinių nuotekų
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kiekiui, esamų surinkimo sistemų pralaidumas tampa per mažas, todėl stipresnių liūčių metu
dalis miestų teritorijų yra užtvindomos.
Požeminis vanduo yra pagrindinis Lietuvos geriamojo vandens šaltinis. Lietuvoje
daugumos požeminio vandens baseinų būklė gera, išskyrus keturis baseinus, kuriuose yra
mineralizuoto vandens pritakos rizika: chlorido ir sulfato koncentracija viršija geriamajam
vandeniui leistinas ribines reikšmes. Lietuvoje absoliuti dauguma požeminio geriamojo vandens
vandenviečių eksploatuojamos tokiomis sąlygomis, kurios nevisiškai atitinka aplinkos apsaugos
ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Šiuo metu didžiausi galimi požeminių vandens telkinių
teršėjai – pasklidosios taršos šaltiniai (pavyzdžiui, intensyviosios gyvulininkystės išleidžiamos
nuotekos), tačiau ir dėl intensyvaus telkinių naudojimo kai kurių cheminių medžiagų
koncentracija gali padidėti tiek, kad vanduo taps netinkamas naudoti. Požeminio geriamojo
vandens kokybė ypač aktuali kaimo vietovėse, kuriose naudojamas šulinių vanduo. Per 32 proc.
šalies gyventojų vartoja gruntinių kastinių šulinių vandenį, kuris dažnai (daugiau kaip pusė tirtų
šulinių) užterštas nitratais ir neatitinka geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimų. Viešai
tiekiamu geriamuoju vandeniu aprūpinama apie 75 proc. Lietuvos gyventojų.
Bendra Lietuvos gamtinių dirvožemių geohigieninė būklė yra gera (laukų ir miškų
dirvožemiai yra švarūs ir jų chemines savybes sąlygoja tik gamtiniai faktoriai), tačiau miestų ir
juose esančių atskirų įmonių viršutinis dirvožemio sluoksnis dažnai viršija didžiausias
leidžiamas teršalų koncentracijas. Taip pat Lietuvoje tebėra užterštas dirvožemis ir paviršinis
žemės sluoksnis atliekų sąvartynų ir pesticidų saugyklų teritorijose, pramonės įmonių teritorijose
bei automagistralių pakelėse, todėl būtina jas tvarkyti siekiant sumažinti įtaką aplinkai ir žmonių
sveikatai.
Lietuvoje kraštovaizdžio būklė išlieka stabili, tačiau atskiri kraštovaizdžio tipai kinta
dėl įvairių priežasčių. Ryškiausi pokyčiai susiję su stichine urbanizacija didmiesčių
pakraščiuose, kur buvę žemdirbystės plotai, ekologinėms reikmėms anksčiau rezervuotos
teritorijos, išskirtinės, jautrios ekologiniu požiūriu teritorijos prie vandens telkinių vis
intensyviau naudojamos rekreacijai ir gyvenamosios paskirties pastatų statybai. Vidinėse miestų
teritorijose užstatymas taip pat intensyvėja, dėl to mažėja natūralių ir pusiau natūralių teritorijų
plotas, vyksta ekosistemų fragmentacija, degraduoja gamtinis kraštovaizdis, kinta jo struktūra.
Baltijos jūros kranto pokyčiai jau dabar įtakojami klimato kaitos. Kyla grėsmė, kad, daugėjant
ekstremalių klimato reiškinių, bus būtina intensyviau taikyti didelių išlaidų reikalaujančias
krantų apsaugos priemones, jos taip pat gali paveikti pajūrio ir vakarų Lietuvos upių slėnių
kraštovaizdį.
Biologinės įvairovės, kuri yra gyvybingoji ekosistemų dalis, mažėjimas – milžiniškas
praradimas, nes dėl to sutrinka ekosistemų funkcijos. Natūralios ir pusiau natūralios ekosistemos
užima daugiau kaip trečdalį Lietuvos teritorijos.
Valstybinio aplinkos monitoringo 2011 m. duomenimis, gamtinių ekosistemų
biologinės įvairovės būklė pastaraisiais metais lėtai gerėja, tačiau atskiri gamtinių buveinių tipai
patiria didelių permainų tiek dėl renatūralizacijos procesų, tiek dėl stichinės urbanizacijos.
Neigiamas antropogeninis poveikis ekosistemų būklei išryškėja ne tik per buveinių degradavimą,
žemių melioravimą, užstatymą, natūralių plotų kultūrinimą, rūšių tiesioginį išstūmimą ir
naikinimą, miškų kirtimus, jų fragmentaciją, bet ir per pastaruosius kelis dešimtmečius vis
stiprėjančią klimato kaitą. Lietuvoje dar yra natūralių ar pusiau natūralių teritorijų, kuriose auga
ar gyvena įvairios augalų, gyvūnų, grybų rūšys, jau išnykusios kitose Vakarų Europos
valstybėse. Šiuo metu Lietuvoje aptinkama apie 20,5 tūkst. gyvūnų, 1,8 tūkst. augalų ir 6,1 tūkst.
grybų rūšių, iš kurių saugomos 767 rūšys, 53 augalų bendrijos šalyje yra ant išnykimo ribos,
retos arba sparčiai nyksta, o kai kurių Lietuvos griežtai saugomų rūšių aptinkamos vos 2–3
radavietės, arba jos neregistruojamos visiškai. Didžiulę grėsmę Lietuvos, taip pat ir visos ES
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augalijai ir gyvūnijai kelia vietines rūšis išstumiančios invazinės rūšys. Jei visais lygmenimis
nebus imtasi griežtų priemonių suvaldyti šių rūšių invaziją ir įsikūrimą bei pašalinti jau
introdukuotas invazines rūšis, tikėtina, kad ši grėsmė ateityje tik didės. Siekiant sudaryti sąlygas
rūšims išsaugoti ir jų gyvavimo sąlygoms gerinti, būtina formuoti gamtinį karkasą – vientisą
gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklą, užtikrinantį ekologinę kraštovaizdžio
pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, kitų aplinkosaugai svarbių teritorijų ar
buveinių, taip pat augalų ir gyvūnų migraciją tarp jų.
Negrįžtamą neigiamą poveikį biologinei įvairovei ir ekosistemoms gali daryti
nekontroliuojamas genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) plitimas. Iki 2012 metų Lietuvoje
nebuvo neautorizuotų GMO ir jų išplitimo aplinkoje atvejų, tačiau gyventojai gali atsivežti GMO
iš kitų šalių, dauginti ir platinti patys to nežinodami, taip pat GMO gali pakliūti į aplinką juos
transportuojant. Kad būtų galima įvertinti biosaugos riziką ir pavojų ekosistemoms ir nustatyti
valdymo ir prevencijos priemones, Lietuvoje būtina sukurti biosaugos stebėsenos ir kontrolės
sistemą.
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenimis, Lietuvoje yra
daugiau kaip 11 tūkst. potencialių taršos židinių. Geologinės aplinkos taršos židinių
inventorizacijos metu nustatyta, kad cheminėmis medžiagomis galimai užterštų teritorijų plotas
gali siekti apie 280 km2 arba 0,43 % Lietuvos teritorijos. Apie 49 proc. užterštų Lietuvos
teritorijų priskiriama ypač didelio pavojingumo grupei ir apie 41 proc. – didelio pavojingumo
grupei. Norint išvengti pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai ir siekiant pagerinti grunto būklę,
šiose teritorijose būtina atlikti išsamius tyrimus ir jas sutvarkyti. Lietuvoje taip pat gausu
karjerais ir durpynais pažeistų teritorijų plotų, kuriuos reikia rekultivuoti atkuriant buvusią žemės
naudojimo paskirtį, arba rekultivuoti į vertingesnes už buvusias ekosistemas.
Lietuvoje, siekiant, kad kuo daugiau komunalinių atliekų būtų perdirbta ar panaudota
energijai gauti, kuo mažiau jų šalinant sąvartynuose, sukurta 10 regioninių atliekų tvarkymo
sistemų, kuriama regioninė atliekų tvarkymo infrastruktūra (didelių gabaritų atliekų surinkimo
aikštelės, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės ir kt.). Tačiau perdirbtų ar kitaip panaudotų
komunalinių atliekų dalis auga lėtai. Didelė dalis komunalinių atliekų tebešalinama
sąvartynuose. Atliekų tvarkymui neefektyviai taikant principą „teršėjas moka“ ir gamintojo
atsakomybės principą, kyla grėsmė veiksmingos atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimui ir ES
nustatytų užduočių įgyvendinimui.
Transporto sektoriuje taršos problemas sukelia susidėvėjusi arba trūkstama
infrastruktūra, transporto spūstys, ypač miestuose, įvairių rūšių transporto sąveikos trūkumas,
išorinių transporto kaštų internalizavimo (valstybinio reguliavimo priemonėmis priverčiant
poveikio sukėlėjus atlyginti padarytą žalą ar nuostolį) klausimas, taip pat vienas seniausių
Europoje lengvųjų automobilių parkas (oficialus vidutinis Lietuvos automobilių parko amžius –
15 metų, Europoje – apie 8,5 metų) bei didelis automobilizacijos lygis (506 automobiliai
tūkstančiui gyventojų 2009 m., kai vidutinis ES automobilių skaičius tūkstančiui gyventojų –
473). 2008 m. Eurostato duomenimis, net 90 proc. visų kelionių sausumos transportu Lietuvoje
yra atliekama automobiliu (pirma vieta ES). 32 proc. Lietuvos krašto kelių yra blogos arba labai
blogos būklės, o esamos kelių dangų rekonstrukcijos apimtys (1,6 proc. nuo bendro kelių ilgio
2009 m.) yra penkis kartus mažesnės, lyginant su optimaliomis. Valstybinės reikšmės kelių
tinkle žvyrkeliai vis dar sudaro reikšmingą dalį (7,3 tūkst. km arba 35 proc. viso tinklo) kelių.
Susisiekimo ministerijos vertinimu, beveik pusę šių žvyrkelių (t.y. tuos, kuriuose eismo
intensyvumas viršija 150 automobilių per parą) ekonomiškai apsimokėtų asfaltuoti ir taip žymiai
būtų sumažinta tarša. Aplinkkelių įrengime 2004–2012 m. reikšmingai pasistūmėta į priekį (42
km naujų kelių), tačiau poreikis dar išlieka didelis, ypač apie mažesnio dydžio miestus ir
miestelius. Vis dėlto pagrindiniu iššūkiu laikytinas mažiau nuo automobilio priklausomo
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gyvenimo būdo propagavimas, kurio sprendimas turėtų derinti tiek investicines (pavyzdžiui, į
viešąjį transportą, keliones dviračiu miestuose), tiek mišrias (investicines ir reguliacines,
pavyzdžiui, naudojimosi bendru miesto automobilių parku ir/ar parkavimo galimybes miesto
prieigose) priemones.
Darnaus vystymosi požiūriu, geležinkelių transporte aštriausia problema yra labai
nedidelė tinklo elektrifikacija (6,9 proc. 2009 m., palyginti su 45,8 proc. vidutiniškai ES 27),
nepakankamas saugumas (bendras žūčių ir svertinis sunkių sužalojimų skaičius daugiau nei tris
kartus viršija ES vidurkį), bei nepakankama geležinkelio kaip infrastruktūros alternatyva perimti
toliau nei 300 km kelių transporto priemonėmis gabenamus krovinius. Didesnių investicijų į
geležinkelio eismo saugumą pareikalaus ir užsibrėžti geležinkelio eismo didinimo (iki 160 km/h
keleivių pervežimui ir 120 km/h kroviniams) tikslai – jie pareikalaus ne tik infrastruktūrinių
sprendimų, t.y. trūkstamų antrųjų kelių įrengimo, bet ir geležinkelio trasų aptvėrimo.
Vertinant pasiekimus, teigiami pokyčiai matomi energijos naudojimo efektyvumo
srityje. Lietuvoje energijos naudojimo efektyvumas per pastarąjį dešimtmetį (2000–2010 m.)
sparčiai augo. 2010 m. galutinės energijos vartojimo intensyvumas Lietuvoje, nežiūrint
ekonomikos nuosmukio ir jo metu kiek padidėjusio energijos intensyvumo, buvo 21,5 proc.
mažesnis nei 2000 m. Jei išliktų tos pačios energijos intensyvumo mažėjimo tendencijos, tai
2020 m. lyginamosios galutinės energijos sąnaudos būtų apie 1,5 karto mažesnės nei 2000 m. ir
iš esmės tenkintų Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje prisiimtus įsipareigojimus.
Didžiausi energijos taupymo rezervai yra gyvenamojo būsto sektoriuje ir kiek
mažesniu mastu – transporto sektoriuje. Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, 2009
m. pab. Lietuvoje buvo 37 267 daugiabučiai (3 ir daugiau butų) namai, iš jų apie 35 000 pastatyti
pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus, kuriuose gyvena dauguma
Lietuvos gyventojų (apie 66 proc.). Apie 60 proc. daugiabučių namų pastatyti per praėjusio
šimtmečio paskutinius keturis dešimtmečius, kai vyravo plytinių ir stambiaplokščių tipinių
daugiabučių namų statyba. Šių namų išorinių atitvarų šiluminės varžos charakteristikos prastos,
neatitinka esamų normatyvinių reikalavimų. Šiluminės energijos projektinės sąnaudos, išreikštos
kilovatvalandėmis patalpų naudingojo ploto vienam kvadratiniam metrui, šiuose namuose – 160–
180 kWh/m² per metus, o naujos statybos namuose, statytuose po 1993 m., – 80–90 kWh/m² per
metus. Šiluminės energijos sąnaudos daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal galiojusius iki
1993 m. statybos techninius normatyvus – apie 5 000 GWh per metus (apskaičiuota pagal
pastarųjų trejų metų šiluminės energijos suvartojimo statistikos duomenis).
Atnaujinant (modernizuojant) esamus daugiabučius ir viešosios paskirties pastatus,
modernizuojant jų energetikos sistemas galima pasiekti 30 proc. ekonominį energijos taupymo
potencialą. Todėl dauguma energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių turi būti
nukreipta į senų daugiabučių, gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų energijos vartojimo
efektyvumo didinimo projektų finansavimą.
Pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą 2005–2012 metais
atnaujinti (modernizuoti) 504 daugiabučiai namai, atnaujintuose namuose sutaupyta vidutiniškai
apie 40 proc. šiluminės energijos. Iki 2015 m. pab. planuojama pasiekti 1000 vnt. atnaujintų
(modernizuotų) daugiabučių namų, tačiau poreikis vis dar išlieka labai didelis. Iki 2020 metų
pabaigos siekiama sumažinti šiluminės energijos sąnaudas daugiabučiuose namuose,
pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus, ne mažiau kaip 20
procentų.
Pastaraisiais dešimtmečiais vis akivaizdžiau pasireiškianti klimato kaita kelia grėsmę
aplinkai, ūkinei veiklai ir kartu ekonomikos vystymuisi. Didžiausią įtaką klimato sistemai daro
antropogeninės kilmės medžiagos. Žmonių ūkinė veikla didina atmosferos šiluminę taršą:
didėjanti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) koncentracija stiprina natūralų
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šiltnamio efektą ir daro lemiamą įtaką vidutinės pasaulinės oro temperatūros kilimui. Daugiausia
ŠESD susidaro deginant iškastinį kurą, pramoniniuose ir žemės ūkio produkcijos gamybos
procesuose, taip pat daug jų išsiskiria iš atliekų. Praeitame dešimtmetyje (2000-2010 m.) CO2
emisija padidėjo, tačiau Lietuvai pavyko įgyvendinti vieną darnaus vystymosi principų,
„decoupling“ – BVP augimo tempai buvo spartesni už CO2 emisijos augimo tempus, ir pastarųjų
kiekis vienam BVP vienetui sumažėjo ketvirtadaliu. Šiuo metu Lietuva tenkina Kioto protokolo
reikalavimus, tačiau pagal prisiimtus įsipareigojimus šiltnamio dujų emisija iki 2020m. Lietuvoje
gali padidėti ne daugiau kaip 15 proc., t. y. emisijos augimo tempai per šį dešimtmetį (2011–
2020 m.) turės būti perpus lėtesni nei praeitame dešimtmetyje. Prisidedant prie ES klimato kaitos
politikos ir įgyvendinant klimato kaitos švelninimo priemones siekiama gerokai sumažinti
išmetamųjų ŠESD kiekį, padidinti atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) naudojimą ir energijos
vartojimo efektyvumą, pagerinti miestų oro kokybę.
Šis tikslas gali būti sėkmingai pasiektas tik įvykdžius strategijoje „Europa 2020“
suformuluotus uždavinius: iki 2020 m. ne mažiau kaip 20 proc. energijos turi būti išgaunama iš
atsinaujinančių energijos šaltinių bei 20 proc. turi padidėti energijos naudojimo efektyvumas. LR
Vyriausybės 2010 m. patvirtintoje Nacionalinėje atsinaujinančių energijos išteklių plėtros
strategijoje bei Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projekte suformuluoti
ambicingi, ES vidurkį viršijantys alternatyvių energijos išteklių plėtros tikslai. Iki 2020 m.
numatyta atsinaujinančių išteklių dalį bendrose energijos sąnaudose padidinti iki 23 proc., o
centralizuotai tiekiamos šilumos iš AEI (biologinio kuro) dalį padidinti iki 60 proc., elektros,
pagamintos iš AEI, dalį, palyginus su bendrosiomis elektros energijos sąnaudomis, padidinti iki
21 proc. Siekiant šio tikslo, numatyta vėjo jėgainių įrengtąją galią iki 2020 m. padidinti iki 500
MW, saulės elektrinių – iki 10 MW, o biologinio kuro elektrinių – iki 224 MW.
AEI naudojimo plėtrą ypatingai paskatino palankus teisinis reglamentavimas. Šioje
srityje daugiausia pasiekta naudojant biologinį kurą bei vėjo energiją. Ateityje padidinti jų
naudojimą daugiausia galimybių yra centralizuoto šilumos tiekimo srityje.
Centralizuotai tiekiamos šilumos efektyvumas yra mažas. Viena iš svarbiausių
problemų – šilumos perdavimo sistema: tinklai plačiai išvystyti, tačiau techniškai pasenę, jų
aprėptis nėra tinkama. Čia, kaip ir kai kuriuose kituose sektoriuose, reikia optimizuoti tinklus.
Transporto pasiekimai tvaraus vystymosi aspektais yra vertintini teigiamai, tačiau
didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas ekologiškoms transporto priemonėms ir saugumui didinti.
Sektoriaus teršalų kiekis, tenkantis sukuriamos bendrosios pridėtinės vertės vienetui, 2010 m.
buvo net 3,4 karto mažesnis nei 2000 m. Pagerėjo degalų naudojimo efektyvumas – sunaudoto
kuro kiekis, tenkantis sektoriuje sukurtos bendrosios pridėtinės vertės vienetui, 2010 m. buvo
35,3 proc. mažesnis nei 2000 m. Pasikeitė naudojamo kuro struktūra ir padidėjo mažiau aplinką
teršiančio kuro vartojimo apimtis. Per pastaruosius trejus metus labai pagerėjo visi kelių eismo
saugumą apibūdinantys rodikliai ir strateginis uždavinys – transporto įvykiuose žuvusiųjų
skaičių iki 2010 m. sumažinti perpus – buvo įgyvendintas. Kita vertus, atotrūkis nuo ES vidurkio
(atitinkamai 92 ir 62 žuvusieji milijonui gyventojų vis dar yra labai ženklus) . Nors geležinkeliais
pervežamų krovinių apimtis tonkilometriais per dešimtmetį padidėjo 1,5 karto, jų dalis bendros
sektoriaus krovinių apyvartos struktūroje sumažėjo nuo 44,3 proc. 2000 m. iki 40,2 proc. 2010
m. Tas pats pasakytina apie keleivių vežimą geležinkelių transportu: nors didelį atotrūkį nuo ES
vidurkio (231 milijonų keleivinių kilometrų 2009 m. palyginus su 15933 ES–27) buvo užsibrėžta
mažinti jau 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, jis išlieka itin didelis dėl riboto traukinių
greičio ir sąveikos su kitomis transporto priemonėmis trūkumo.
2007–2010 m. beveik perpus sumažėjo sunaudojamų biologinių degalų kiekis, o jų dalis
bendrame degalų balanse 2010 m. sumažėjo iki 3,6 proc. Anksčiau numatytas tikslas šį rodiklį
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2010 m. padidinti iki 5,75 proc. liko neįgyvendintas, nes dabartiniai automobilių varikliai
nepritaikyti didesniam biologinių degalų kiekiui kure.
Vertinant ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai poveikį darniam vystymuisi,
išskirtas teigiamas investicijų, skirtų ūkių modernizavimui, poveikis aplinkai ir darbo našumui,
ekologinio ūkininkavimo plėtrai. Nevienareikšmiška ES paramos pasekmė – stambių
augalininkystės ūkių plėtra ir gyvulininkystės ūkių skaičiaus mažėjimas. Ūkininkų ūkių
struktūros pokyčiai, kai žemės ūkio subjektų struktūra kinta ryškios poliarizacijos kryptimi
(sparčiai mažėja vidutinių ūkių dalis ir jų valdomas žemės plotas, auga didžiųjų ūkių dalis ir jų
valdomas žemės plotas), reikalauja ieškoti būdų, kaip suformuoti tolygią ūkių struktūrą, kurioje
vyrautų vidutinio dydžio šeimos darbu pagrįsti mišrios gamybos ūkiai, kurie, kaip rodo kitų šalių
patirtis, yra tvarios žemės ūkio gamybos pagrindas.
Eurostato duomenimis, blogiau nei Lietuvoje atliekos tvarkomos tik Rumunijoje ir
Bulgarijoje. Lietuvoje išrūšiuojama ir perdirbama arba kitaip panaudojama apie 21 proc.
komunalinių atliekų, o likę 79 proc. keliauja į sąvartynus. Atliekų sektoriuje reikėtų skatinti
atliekų rūšiavimą ir jų pakartotinį panaudojimą.
Darnų vystymąsi taip pat riboja nepakankamas žmogiškųjų išteklių naudojimo
efektyvumas. Jis gerokai atsilieka nuo ES vidurkio.
Nors per pastarąjį (2000–2010 m.) dešimtmetį Lietuvoje darbo našumas augo žymiai
sparčiau nei ES–15 šalyse, jis vis dar beveik perpus mažesnis nei ES–27 šalių vidurkis. Dėl
ekonominės krizės darbo našumo augimo tempai pradėjo sparčiai lėtėti, o 2009 m. užregistruotas
neigiamas (–4,6 proc.) darbo našumo prieaugis. 2010 m. daugelyje ūkio šakų buvo užregistruotas
itin spartus darbo našumo augimas. Apdirbamojoje pramonėje darbo našumas 2010 m. ūgtelėjo
net 16 proc., tačiau lyginant su pirmaujančiomis ES šalimis (Vokietija, Skandinavijos šalys)
darbo našumas Lietuvos apdirbamosios pramonės sektoriuje vis dar yra 3–4 kartus mažesnis.
2012 m. Lietuvoje darbo našumas siekė 41,7 proc. ir lyginant su 2010 m. padidėjo 7,8 proc.
punkto.
Prisitaikymas prie visuotinių išteklių naudojimo pokyčių pagerins ilgalaikį ekonominį
konkurencingumą. Dėl atsiradusių naujų verslo galimybių ims kilti ekonomika, atsiras naujų
darbo vietų, nes ekosistemų ir išteklių valdymas, atsinaujinančioji energija, ekologinė pramonė ir
perdirbimas turi ypač didelį užimtumo didinimo potencialą. Skatinant darnų ir efektyvų išteklių
naudojimą išsaugoma švari ir sveika gamtinė aplinka, biologinė įvairovė, prisidedama prie
ambicingų ES aplinkos politikos tikslų įgyvendinimo, ekologiškai tvaraus Baltijos jūros regiono
sukūrimo.
Teritorinė plėtra ir regioninė politika
Lietuvoje teritorinius išsivystymo skirtumus apibūdina didelis atotrūkis tarp sostinės ir
kitų regionų pagal nemažai socialinių, ekonominių, demografinių rodiklių. BVP vienam
gyventojui vidutiniai skirtumai tarp šalies regionų pastaraisiais metais kiek sumažėjo (2,5 proc.
punkto nuo 2007 m.), tačiau tebėra dideli. Vilniaus apskrityje šalies vidurkis viršijamas pusantro
karto.
2007–2011 m. skirtumai tarp vidutinio darbo užmokesčio iš esmės nesikeitė. Šiek tiek
sumažėjo prasčiausią rodiklį turėjusių Tauragės ir Marijampolės apskričių atsilikimas, tačiau
padidėjo atotrūkis nuo šalies vidurkio Utenos apskrityje (viena svarbiausių priežasčių – Ignalinos
atominės elektrinės uždarymas).
Didžiausius iššūkius teritorinei plėtrai kelia gyventojų skaičiaus mažėjimas – su šiuo
reiškiniu susiduria visi šalies miestai (kiek mažiau – sostinė Vilnius) ir dauguma kaimo vietovių.
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Vien 2008–2012 m. miestų gyventojų šalyje sumažėjo 10,8 proc. punkto (tai daugiau negu
kaimo vietovėse – 10,4 proc. punkto). Lietuvoje miestų vystymuisi būdingas stichiškumas,
daugiausia priklausantis nuo to, kad bendri miestų ir priemiesčių savivaldybių uždaviniai yra
sprendžiami nesusiejant jų tarpusavyje.
Iš dalies teritorinio išsivystymo skirtumai yra natūralūs ir nulemti daugeliui valstybių
būdingų objektyvių ekonominių ir socialinių procesų, pirmiausia sostinės, kaip ekonominės ir
socialinės veiklos koncentracijos vietos, fenomeno. Kita vertus, jie rodo ir tai, kad atskirų
teritorijų galimybės nepakankamai išnaudojamos (pavyzdžiui, nepakankamas kaimo teritorijų
kompleksinis planavimas), o demografiniai ir socialiniai iššūkiai, tokie kaip gyventojų senėjimas
ir emigracija, kurie skirtingu mastu pasireiškia įvairiuose šalies regionuose, verčia spręsti
specifines problemas, siekiant užtikrinti bent panašius gyvenamosios aplinkos, viešųjų paslaugų
kokybės standartus visoje Lietuvos teritorijoje: užtikrinti tolygią bei tvarią regionų plėtrą, spręsti
specifines atskiroms gyvenamosioms vietovėms būdingas problemas, kurios lemia esamus ar
besiformuojančius teritorinius išsivystymo netolygumus.
Miestų išskydimą lemia tai, kad Lietuvoje neišnaudojamas konversijos potencialas.
Pavyzdžiui, apleistų teritorijų naujo panaudojimo potencialas Vilniuje yra apie 500 hektarų, iš jų
centro teritorijoje – net 120 hektarų. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad plėtrai naudojant jau
urbanizuotas teritorijas, galima sutaupyti 20–40 proc. žemės išteklių, 15–25 proc. sumažinti
transporto infrastruktūros, o 7–15 proc. – vandentiekio ir vandentvarkos įrenginių poreikį.
Demografinės, socialinės ir ekonominės tendencijos rodo, kad skirtingais teritoriniais
pjūviais – 5 didžiuosiuose miestuose, mažuose ir vidutiniuose miestuose bei kaimo vietovėse –
socialinės ir ekonominės problemos pasireiškia nevienodai ir jas reikia spręsti atskirai kiekvienu
atveju. Urbanistinių struktūrų išskydimas, nekontroliuojama plėtra į priemiesčius ir miesto centre
besiformuojantys skurdo, nusikalstamumo, taršos židiniai – tai aktualiausios didžiųjų miestų
problemos. Nedidelį mažų ir vidutinių miestų patrauklumą, gyventojų skaičiaus mažėjimą lemia
neišvystyta, prastos kokybės gyvenamoji, investicinė ir verslo aplinka. Be to, matomas ryškus
sveikatos priežiūros specialistų (gydytojų, slaugytojų, odontologų) pasiskirstymas, kurie
neabejotinai turi įtakos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, naudojimosi ir poveikio
skirtumams. Sveikatos priežiūros sektoriaus reforma nepaskatino sveikatos priežiūros specialistų
tolygesnio pasiskirstymo Lietuvos teritorijoje, todėl sveikatos priežiūros paslaugų tolygaus
prieinamumo problema išlieka aktuali: miestuose dirba didžioji visų gydytojų dalis – daugiau nei
73 proc., rajonuose suteikiama 60 proc. visų rajonų gyventojams reikalingų sveikatos priežiūros
paslaugų. Sprendžiant sveikatos specialistų netolygaus pasiskirstymo ir trūkumo problemą bei
kartu mažinant teikiamų paslaugų netolygumus didmiesčiuose bei rajonuose, bus suformuotas
valstybės užsakymas personalo poreikiui tenkinti, taip pat įgyvendintos veiksmingos sveikatos
specialistų įdarbinimo regionuose priemonės, diegiami inovatyvūs ir efektyvūs paslaugų teikimo
organizavimo modeliai, kurie sudarys sąlygas koordinuoti pacientams teikiamas paslaugas,
efektyviau panaudoti finansinius, žmogiškuosius resursus ir taip mažinti specialistų trūkumą
rajonuose, racionaliau panaudoti infrastruktūrą, įrangą bei sudarytų galimybes rajonų
gyventojams gauti platesnio spektro ir aukštesnio lygio medicinos pagalbą bei paslaugas.
Kaimo vietovėse ypač ryškios demografinės problemos, skurdas, menkas viešųjų
paslaugų prieinamumas. Žemas išsilavinimo lygis, verslumo stoka yra vienos pagrindinių
atokesnių, dažniausiai kaimo gyventojų nedarbo priežasčių. Kaimo mažos ir vidutinės įmonės
(MVĮ) sudaro apie 15 proc. Lietuvoje veikiančių MVĮ skaičiaus. Tai rodo, kad verslas
daugiausia plėtojamas miestuose, kuriuose yra didesnė rinka, skiriamas didesnis dėmesys
infrastruktūros plėtrai, palankesnės nei kaimo vietovėse sąlygos gyventojų verslumo ugdymui,
aukštesnė žmogiškųjų išteklių kvalifikacija, didesnė verslo konsultavimo paslaugų pasiūla ir
kokybė. Be to, spartesnis kaimo nei miesto gyventojų senėjimas ypač didina sveikatos priežiūros
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ir kitų socialinių paslaugų poreikį kaimo vietovėse. Jose taip pat ženklus vandentvarkos,
nuotekų šalinimo ir atliekų tvarkymo infrastruktūros trūkumas.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu didelis investicijų potencialas matomas
didžiuosiuose šalies miestuose: čia numatoma plėsti miestų policentrinius rajonus, sukurti
koordinuotą, integralią ir darnią (ne ribojimu, o judumo paklausos valdymu pagrįstą ir aplinkai
draugišką) viešojo transporto sistemą, atnaujinti esamus gyvenamuosius rajonus, išnaudoti
kultūrinį potencialą, palaikyti bendruomenių telkimąsi ir jų kūrybiškumą. Mažuose ir
vidutiniuose miestuose būtina užtikrinti kokybišką, saugią gyvenamąją aplinką, kuri yra būtina
siekiant išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą ir taip nepabloginti esminių ekonomikos sektorių
vystymo galimybių. Kaimo vietovėse reikėtų kiek įmanoma išnaudoti esamos apleistos ar
neefektyvios infrastruktūros konversijos, funkcionalumo didinimo galimybes ir taip siekti gerinti
gyvenimo aplinką (iš dalies subalansuojant migracijos srautus).
2. Visuomenės iššūkiai: atvirumo ir kūrybingumo stoka, skurdas ir socialinė atskirtis
Atvirumas ir kūrybiškumas. Lietuva vertinama kaip sąlyginai uždara visuomenė,
kurioje nėra tinkamų sąlygų kūrybingumui ugdyti ir pasireikšti. Pagal globalizacijos indeksą,
matuojantį šalių ekonominę, politinę ir socialinę globalizaciją, Lietuva užima vos 26 vietą tarp
ES valstybių narių. Lietuva taip pat stokoja tinkamų sąlygų kūrybingumui ugdyti. Pagal
kūrybingumo rodiklį Lietuva yra 17 tarp ES valstybių narių, o kūrybingumo klimato palankumas
vertinamas dar blogiau – 24 vieta ES.
Gerai išvystyta ir sėkmingai veikianti mokymosi visą gyvenimą sistema laikoma vienu
pagrindinių visuomenės vystymąsi lemiančių veiksnių. Lietuvoje šiuo metu švietimo sistema yra
nelanksti, mokymo programos grindžiamos kartojimu, jos neskatina mąstymo, analizės ir
kūrybos procesų. Mokymosi visą gyvenimą procese 2012 m. dalyvauja vos 5 proc. visuomenės
(25–74 m. amžiaus) ir Lietuva pagal šį rodiklį yra 21 tarp ES valstybių narių. Lietuvos gyventojų
dalyvavimas formalioje švietimo sistemoje yra labai aukštas ir lenkia ES vidurkį – 30–34 m.
gyventojų yra baigę aukštojo mokslo ar jam prilygintas studijas (2010 m. jų buvo 43,8 proc.,
2011 m. – 45,5 proc., o 2012 m. – 47,9 proc.). Tačiau egzistuoja rizika, kad dėl blogėjančios
studijų kokybės, mažėjančio studijų prieinamumo, nepakankamo Lietuvos aukštųjų mokyklų
tarptautinio konkurencingumo ir demografinių veiksnių („demografinė duobė“, jaunimo
emigracija) studijuoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas ateis vis mažiau asmenų (studijuojančių
Lietuvos aukštosiose mokyklose sumažėjo nuo 207,8 tūkst. 2008 m. iki 184 tūkst. 2011 m.).
Blogėjanti, darbo rinkos ir visuomenės reikmių neatitinkanti studijų kokybė lemia mažėjantį
jaunimo su aukštuoju išsilavinimu įsidarbinimo lygį. 25–29 m. amžiaus asmenų su aukštuoju
išsilavinimu užimtumas sumažėjo nuo 89,2 proc. 2006 m. iki 84,8 proc. 2011 m., o 2011 m.
aukštųjų mokyklų absolventų nedarbas siekė 11 proc.
Kaimo vietovėse gyventojų, turinčių aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą, dalis išlieka
perpus mažesnė. 2011 m. kaime vidurinį ir aukštesnįjį išsilavinimą buvo įgiję 78,4 proc. 18–24
m. amžiaus jaunimo, o mieste – 91,9 proc. Šios amžiaus grupės jaunimo, neturinčio vidurinio
išsilavinimo ir nesimokančio, dalis Lietuvos kaimo gyvenamosiose vietovėse beveik 9 proc.
didesnė nei mieste. 25–64 m. amžiaus kaimo gyventojų mokymosi visą gyvenimą lygio rodiklis
atitinkamai mažesnis 5 proc.
Sumanios ekonomikos pagrindą sudarantis kūrybingumas ir inovatyvumas yra tiesiogiai
nulemiamas aukštesniųjų gebėjimų ugdymo. Lietuva pagal šių gebėjimų vertinimo rodiklius
gerokai atsilieka nuo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO)
atliekamame penkiolikmečių tyrime dalyvaujančių šalių vidurkio. Lietuvoje žemiausią
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pasiekimų lygį pasiekia dauguma moksleivių, tačiau aukščiausio pasiekimų lygio pagal skaitymo
gebėjimus, matematinį ir gamtamokslinį raštingumą rodikliai yra žemi – atitinkamai 0,1 proc.,
1,3 proc. ir 0,4 proc. mokinių. Be to, Lietuvos mokinių pasiekimai žemesni nei kaimyninėse
šalyse, ir stebima pasiekimų prastėjimo tendencija. Kaimo vaikų pasiekimai prastesni nei miesto,
o berniukų žemesni nei mergaičių. Šios tendencijos atsispindi ir tarp anksti švietimo sistemą
paliekančių vaikų. Lietuvoje bendrojo ugdymo nebaigusių ir iš švietimo sistemos pasitraukusių
mokinių skaičius kaimiškose vietovėse beveik tris kartus didesnis nei mieste, anksti švietimo
sistemą palikusių berniukų du kartus daugiau nei mergaičių. Lietuvoje taip pat pernelyg mažai
dėmesio skiriama individualiam mokymuisi. Bendrojo ugdymo sričiai įtaką daro demografiniai
pokyčiai, dėl kurių dalis mokyklų jau dabar neužpildytos ir vieno mokinio ugdymo kainos
skirtumai siekia iki 5 kartų skirtingoms mokyklų grupėms. Prognozuojama, kad iki 2015 m.
bendrojo ugdymo mokinių skaičius mažės 8 proc., arba 30 tūkst. vaikų. Modernizuotų bendrojo
ugdymo mokyklų dalis Lietuvoje sudaro tik 23 proc. Iki šiol daugiau investuota į gimnazijas, tuo
tarpu pertvarkant vidurines mokyklas iki 2015 m. pagrindinių mokyklų padaugės apie 150 –
pastarosios ankstesniu finansavimo laikotarpiu žymesnių investicijų nesulaukė.
Aukštesniųjų gebėjimų ugdymui ypatingai svarbi yra praktinių įgūdžių tobulinimo bazė.
Tinkama fizinė aplinka asmens kūrybingumo ugdymui yra ne mažiau svarbi nei kokybiškos
mokymo programos. Lietuvoje nurodomas reikalingos fizinės aplinkos trūkumas – vos 4 proc.
gimnazijų ir vidurinių mokyklų turi modernias gamtamokslines laboratorijas, nuo EBPO šalių
vidurkio atsiliekama pagal garso ir vaizdo technikos prieinamumą mokykloms, mokymuisi
skirtos kompiuterinės programinės įrangos skaičių.
Sumanios visuomenės pagrindą sudaro šeima, kurioje nuo vaikystės formuojasi žmonių
atsakomybė ir kūrybingumas. Šiuolaikinės šeimos susiduria su daugybe problemų – didėja tėvų
užimtumas, mažėja kartų solidarumas, nepakankamai išvystyta tarpusavio santykių kultūra.
Tokiomis sąlygomis sudėtinga vystytis darniai šeimai. Lietuvos vaikai yra nelaimingiausi
Europoje net 3,7 proc. vaikų auga socialinės rizikos šeimose. Pastebima, kad šeimos,
auginančios vaikus, dažnai atsiduria ekonomiškai sunkesnėje padėtyje, nei vaikų neturintys
asmenys. Šeimos su vaikais vos 5,7 proc. namų ūkio pajamų gali skirti švietimui, poilsiui ir
kultūrai, o tai apriboja visaverčio asmenybės ugdymo proceso galimybes.
Visuomenės veiklumą atspindi visuomenės savivaldos ir pilietinio aktyvumo rodikliai,
kurie Lietuvoje yra matuojami Lietuvos visuomenės pilietinės galios indekso pagalba. Šis
indeksas nurodo, kad Lietuvoje visuomenės pilietinė galia yra nepakankama, o pilietinis
pajėgumas menkas – iš galimų 100 balų Lietuva surenka vos 35,5.
Visuomenės veiklumą atspindi jos narių dalyvavimas bendruomenės gyvenime.
Lietuvos visuomenė, ypač jaunimas, gali būti įvardijama kaip sąlyginai pasyvi. 34 proc.
visuomenės narių dalyvauja vietos bendruomenių veikloje. Visuomeninių organizacijų ir
judėjimų veikloje dalyvauja vos 11 proc. asmenų ir tik 45 proc. 16–24 m. jaunimo yra aktyvūs
(dalyvauja vietos organizacijų ar savivaldos institucijų veikloje). Kita vertus, stebimas žymus
kaimo bendruomeninių organizacijų aktyvumo padidėjimas, kuris siejamas su sėkmingu
LEADER metodo įgyvendinimu. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, lyginant su 2004–
2006 m., vietos veiklos grupių skaičius išaugo 2 kartus, įgyvendinamų vietos plėtros strategijų
skaičius – 5 kartus. Kaimo bendruomeninės organizacijos įprasmins savo veiklą teikiant
socialines paslaugas, puoselėjant gyvenamąją aplinką ir ją pritaikant vietos bendruomenės
poreikiams, šviečiant ir ugdant bendruomenės narių verslumą, mažinant socialinę atskirtį.
Lietuvos visuomenė svarbiausiomis vertybėmis laiko žmogaus teises, pagarbą žmogaus
gyvybei ir taiką. Toleranciją, solidarumą ir savirealizaciją svarbiomis vertybėmis įvardija vos 16
proc. Lietuvos gyventojų. Daugeliui Lietuvos gyventojų nesvarbi kultūrinė meninė veikla – net
56 proc. gyventojų nedalyvauja jokioje su kultūra susijusioje veikloje ir šiai veiklai skiriama vos
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2,7 proc. visų namų ūkių pajamų. Pagal šiuos rodiklius Lietuva gerokai atsilieka nuo ES šalių
vidurkio.
Kultūrinė ir politinė tapatybė stiprina visuomenės solidarumo jausmą. Lietuvos
pilietybe didžiuojasi labai maža visuomenės dalis – 23 proc. (dvigubai mažiau nei ES vidurkis),
– 2011 m. Lietuvoje atlikta paklausa parodė, jog nors į klausimą „Didžiuojuosi, kad esu Lietuvos
pilietis“ teigiamai atsakė 75 proc. apklaustųjų, tačiau kita vertus, net 60 proc. respondentų
jaučiasi nereikalingi visuomenei, o palankiai susiklosčius aplinkybėms daugiau nei pusė būtų
linkę emigruoti iš Lietuvos. Todėl įžvelgiamas poreikis spręsti tapatybės įtvirtinimo visuomenėje
klausimus. Visuomenės narių tarpusavio bendrystė galėtų skatinti teigiamus pokyčius šioje
srityje, todėl reikia didinti visuomenės narių įsitraukimo į viešąjį gyvenimą lygį, sukurti
palankias sąlygas emigravusių lietuvių ir suinteresuotų užsienio šalių piliečių įsitraukimui į
politinį, socialinį ir ekonominį šalies gyvenimą.
Pagal piliečių aplinkosaugos aktyvumo ir aplinkai palankios asmeninės elgsenos
rodiklius Lietuva vis dar atsilieka nuo ES vidurkio. Gyventojų požiūris į tvarų gamtos išteklių
naudojimą keičiasi lėčiau nei kuriama nauja infrastruktūra (pavyzdžiui, 2007 m. atlikta
Eurobarometro apklausa parodė, kad Lietuvos gyventojai perpus rečiau nei (vidutiniškai) ES
gyventojai perka aplinkai draugiškus produktus ar vengia naudoti vienkartinius daiktus). Todėl
būtina imtis gyventojų informavimo, švietimo apie aplinkos problemas ir gyventojų
aplinkosauginio aktyvumo skatinimo priemonių – įgyvendinti ekologinio švietimo projektus,
siekiant paskatinti visuomenę daugiau domėtis aplinkos ir gamtos apsauga.
Emigracija ir demografinės tendencijos: senėjimas, darbingo amžiaus gyventojų
mažėjimas. Lietuvoje vyrai gyvena trumpiausiai ES, o gyventojų senėjimas yra vienas
sparčiausių ES. 2012 m. 18 proc. visų Lietuvos gyventojų sudarė asmenys, vyresni nei 65 m.
amžiaus, t. y. daugiau nei 0,54 mln. asmenų. 2011 m. Lietuvoje gimstamumo rodiklis siekė tik
1,76, nors ir lenkė ES vidurkį (1,57). Numatoma, kad gyvenimo trukmė ilgės, o gyventojų
skaičius Lietuvoje iki 2060 m. sumažės apie 18 proc., todėl demografinių problemų našta bus
ypač juntama.
Lietuvos grynoji migracija yra didžiausia ES ir 2011 m. siekė –17,8 žmogaus 1000
gyventojų. Jos sustabdyti neįmanoma, tačiau daugiau kokybiškų darbo vietų ir geresnis socialinis
ir kultūrinis ryšys su Lietuva gali padėti pristabdyti šią tendenciją ir paskatinti grįžti dalį
emigravusių kvalifikuotų darbuotojų. Migracijos mažėjimo tendencijos matomos paskutiniais
metais: 2010 m. grynoji emigracija siekė beveik 78 tūkst. Lietuvos piliečių, o 2012 m. – 21,2
tūkst. Tai galima aiškinti pablogėjusia ekonomine padėtimi šalyse, kurios Lietuvių emigrantų
buvo pamėgtos (Jungtinė Karalystė, Airija, Ispanija).
Didesnė problema yra emigracijos struktūra. Kas antras Lietuvą paliekantis asmuo yra
jaunesnis nei 30 metų, todėl Lietuvos emigrantai yra vieni jauniausių ES, be to, turi aukščiausią
išsilavinimą. Kaimo vietovėse 2010 m. 58 proc. ūkininkaujančių asmenų ir dirbančių jų šeimos
narių buvo vyresni nei 55 metų amžiaus. Todėl iškilo grėsmė sklandžiai kartų kaitai žemės ūkyje
užtikrinti bei ūkininkavimo tradicijų tęstinumui. Vidutinis profesinių kvalifikacijų gydytojų
amžius 2010 m. svyravo nuo 49,6 metų iki 56,2 metų.
Emigravę jauni žmonės paprastai grįžta rečiau. Atliekamos jaunųjų emigrantų apklausos
rodo, kad bene svarbiausias jų grįžimą galintis paskatinti veiksnys yra geresnė šalies ekonominė
situacija, galinti sukurti atitinkamas darbo perspektyvas. Tačiau jei pagrindinė išvykimą lemianti
priežastis yra ekonominė (įsidarbinimo galimybės, geriau apmokamas darbas, didesnė perkamoji
galia ir pan.), tai grįžimą, nepaisant išsakomos nuomonės dėl ekonominių veiksnių svarbos,
galiausiai lemia emocinės ir socialinės (šeimos ir draugų ilgesys, kitos šeimyninės aplinkybės)
priežastys. Dėl pagerėjusios ekonominės situacijos į Lietuvą grįžta vos penktadalis visų
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grįžtančiųjų. Iš visų veiksnių, skatinančių emigrantus grįžti į Lietuvą, valstybės politika yra pats
silpniausias.
Didėjanti socialinė nelygybė, nemažėjantis skurdas, socialinė atskirtis ir sveikatos
apsaugos problemos. Lietuvoje beveik trečdalis gyventojų patiria skurdo riziką, materialinius
nepriteklius arba gyvena šeimose, kuriose nėra dirbančių asmenų. Daugumos tokių gyventojų
pajamos bent 7–8 kartus mažesnės už penktadalio sėkmingiausių visuomenės narių pajamas.
Žemiau skurdo ribos Lietuvoje gyvena apie 20 proc. gyventojų. Nepaisant gausių investicijų į šia
sritį, minėtas rodiklis iš esmės nesikeičia nuo 2005 m. 2005 m. skurdo rizikos lygis šalyje buvo
20,5 proc., 2007 m. sumažėjo iki 19,1 proc., o prasidėjus krizei vėl išaugo ir 2009 m. pasiekė
20,6 proc. 2011 m. jo sumažėjimas nežymus ir skurdo lygis siekia 20 proc.
Labiausiai skurdo pažeidžiamomis visuomenės grupėmis laikomi bedarbiai, kurių kas
antras patiria skurdo riziką (53,1 proc.), vieniši asmenys, kurių skurdo rizikos lygis sudarė 26,9
proc., senatvės pensininkų – 14,8 proc. Nors skirtumas tarp skurdo lygio mieste ir kaime nuo
2005 m. sumažėjo, jis lieka gana ryškus: kaimo vietovėse skurdo lygis yra dvigubai didesni nei
mieste ir 2011 m. siekė 30,7 proc. Atotrūkis tarp kaimo ir miesto gyventojų pajamų nuo 2008 m.
mažėjo, tačiau 2011 m. jis vėl išaugo. Prie skirtumo mažėjimo daugiausia prisidėjo ES Bendroji
žemės ūkio politika. Statistinių Lietuvos skurdo rizikos rodiklių analizė rodo, kad Lietuvai ypač
aktuali vaikų (iki 18 metų) skurdo rizikos problema. Šios amžiaus grupės gyventojų skurdo
rizikos lygis 2011 m. viršijo bendrą Lietuvos vidurkį ir siekė 24,3 proc. Vaikų skurdo problema
kyla iš šeimų struktūros, t. y. nepilnos (be vieno iš tėvų) ir gausios šeimos dažniau patiria skurdo
riziką. 2011 m. vienišų tėvų, auginančių vaikus, skurdo rizikos lygis siekė 42,4 proc., o šeimų,
auginančių tris ir daugiau vaikų – 33,1 proc.
Lietuva NRD skurdo rizikos lygį įsipareigojo sumažinti nuo 984 tūkst. (2008 m.) iki
814 tūkst. (2020 m.) asmenų. Nedarbas ir žemos algos yra pagrindinė skurdo Lietuvoje
priežastis. Siekiant spręsti šią problemą, nepakanka vykdyti aktyvią darbo rinkos politiką ir
investicijas grįsti vien mokymais. Reikalinga ne tik pasiūlą didinanti, bet ir paklausą skatinanti
integrali valstybės, mokesčių ir investicijų politika. Trumpalaikiai pavieniai projektai neduoda
pakankamų rezultatų, reikalingos didelio masto investicijos bei tęstinumas. Kita vertus, siekiant
išspręsti skurdo problemą vien ekonominių priemonių nepakanka. Tą patvirtina faktas, kad net
ekonominio pakilimo metu žemiau skurdo rizikos ribos išliko stabili 20 proc. gyventojų dalis.
Reikalingos priemonės, skatinančios asmenis atsisakyti pašalpų gavėjo statuso. Būtina
kurti šeimai palankią aplinką, stiprinti vaikų skurdo ir socialinės atskirties prevenciją, sudarant
visiems vaikams lygias galimybes sveikai augti bei visapusiškai vystytis. Skurdo mažinimui
ypatingai svarbus labiausiai nuo darbo rinkos nutolusių asmenų (nesimokančio ir nedirbančio
jaunimo, ilgalaikių bedarbių, neįgalių asmenų, dėl vaikų priežiūros ilgai nedirbusių asmenų ir
pan.) paskatų ir galimybių dalyvauti aktyvios įtraukties priemonėse didinimas. Lietuvoje taip pat
būtina kurti socialinės apsaugos sistemą, kuri asmenims ir šeimoms suteiktų būtinų poreikių
patenkinimui reikalingas pajamas, iš dalies kompensuotų dėl socialinių rizikų prarastą darbo
užmokestį, vaikų išlaikymo išlaidos visuomenėje būtų solidariai pasidalintos. Efektyvi socialinės
apsaugos sistema mažintų ir gyvenimo lygio diferenciaciją tarp skirtingų gyventojų ir jų grupių.
Kartu sistema turėtų lanksčiai reaguoti į ekonominės padėties šalyje svyravimus bei būti
finansiškai tvari net ir finansinių krizių laikotarpiais. Siekiant užtikrinti gyventojų atsparumą
skurdui ir socialinei atskirčiai, reikia išplėtoti socialinių, sveikatos, švietimo ir kultūros bei kitų
viešųjų paslaugų sistemas, kad jų dėka gyventojai būtų sveiki, išsilavinę, socialiai integruoti.
Pagal pagrindinį gerovės rodiklį – vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę (73,89 m. 2011
m., HISIC, PSO duomenys) – Lietuva yra viena iš paskutinių ES. Joje mirtingumas 30–44 m.
gyventojų grupėje yra didžiausias ES, o darbingo amžiaus kategorijoje – antras po Latvijos.
Šalyje egzistuoja gana dideli sveikatos būklės skirtumai tarp vyrų ir moterų, miesto ir kaimo
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gyventojų, skirtingą išsilavinimą turinčių žmonių. Didelė mirtingumo diferenciacija iš esmės yra
nulemta socialinės–ekonominės padėties: remiantis Eurostato (2009) duomenimis, Lietuvos
gyventojų sveikatos ir socialinės bei ekonominės padėties netolygumai didėja ir yra vieni
didžiausių ES. Ekonomiškai neaktyvūs, mažas pajamas ir žemą socialinį statusą turintys asmenys
patiria psichologines ir socialinio saugumo problemas, turi mažiau palankias sveikos gyvensenos
formavimosi galimybes ir atitinkamai susiduria didesne ligų bei priešlaikinių mirčių rizika.
Savižudybių skaičius yra vis dar didelis – 31,5 savižudybės tūkstančiui gyventojų 2010 m., o tai
yra tris kartus daugiau nei ES vidurkis. Savižudybių skaičių (ypač darbingo amžiaus 45–59 m.
gyventojų grupėje) dažniausiai lemia nedarbas, skurdas ir socialinė atskirtis. Todėl sveikatos
apsaugos problemų sprendimas yra neatsiejamas nuo socialinės Lietuvos gyventojų būklės
gerėjimo.
Be kompleksinių sprendimų, didžiausias galimybes mažinti socialinę atskirtį suteikia
prevencinės sveikatos apsaugos priemonės bei sveikatinimas. Mažas gyventojų fizinis
aktyvumas (visiškai nesimankština ir nesportuoja net 44 proc. gyventojų), netinkami mitybos
įpročiai, kiti sveikatą žalojantys ir su nesveika gyvensena susiję veiksniai (perteklinis alkoholio
vartojimas, rūkymas) yra pagrindinės širdies, kraujagyslių ir kraujo apytakos ligų, susirgimų
vėžiu, nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų, psichikos sutrikimų priežastys, nulemiančios didelį
ankstyvų mirčių ir neįgalumo skaičių. Kraujotakos sistemos ligos, išorinės mirties priežastys ir
piktybiniai navikai yra pagrindinės darbingo amžiaus (20–54 m.) žmonių mirtingumo priežastys.
Jų galimas sumažinimas taikant moksliniais įrodymais grindžiamas priemones leistų iki 2020 m.
išsaugoti daugiau kaip 20 tūkst. gyvybių. Nors psichinės sveikatos rodikliai, palyginti su ES
vidurkiu, yra gana geri, tendencijos išlaikymas yra laikytinas iššūkiu. Ypatinga Lietuvos
visuomenės sveikatos problema yra sergamumas tuberkulioze (vieni prasčiausių rodiklių ES) – ši
liga dažniausiai paliečia skurdžiausio sluoksnio gyventojus ir yra vienas iš socialinės nelygybės
rodiklių. Todėl bus taikomos kompleksinės priemonės tuberkuliozės profilaktikai ir gydymui,
tarp kurių svarbios yra ir skurdo mažinimo priemonės. Siekiant iš esmės pagerinti Lietuvos
gyventojų sveikatos rodiklius, reikia rūpintis vaikų ir jaunimo, kaip būsimosios kartos, sveikata,
plėtojant aukštos kokybės, prieinamas prevencines ir sveikatos priežiūros paslaugas motinų,
vaikų ir jaunimo sveikatai saugoti.
Nors veikti reikia tiek paklausos (skatinti gyventojų suinteresuotumą rūpintis savo
sveikata), tiek pasiūlos (pavyzdžiui, įrengti bei atnaujinti infrastruktūrą gyventojų fiziniam
aktyvumui skatinti) pusėse, optimalus šių priemonių derinys, atsižvelgiant į išteklių ribotumą,
nėra apibrėžtas.
3. Sumanus viešasis valdymas
2011 m. Pasaulio banko tyrimų duomenys rodo, kad pagal valdymo efektyvumo indeksą
Lietuva vertinama patenkinamai – ji užima tik 20 vietą tarp ES valstybių narių1. 2007–2013 m.
programavimo laikotarpiu ES struktūrinių fondų (konkrečiai – Europos socialinio fondo (ESF))
lėšos pirmą kartą galėjo būti naudojamos administraciniams gebėjimams stiprinti ir viešojo
administravimo efektyvumui didinti. Lietuva, lyginant su kitomis ES valstybėmis, minėtoms
sritims skyrė didžiausią ESF lėšų dalį – 16,5 proc. 2011 m. atlikto vertinimo metu nustatyta, kad
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ši parama prisidėjo prie teigiamų pokyčių valstybės tarnybos, viešojo valdymo institucijų veiklos
valdymo, paslaugų kokybės srityse2.
Nepaisant pasiektos pažangos minėtose srityse, stebimas visuomenės nepakankamas
pasitikėjimas Lietuvos viešojo valdymo institucijomis. Remiantis paskutiniais 2012 m.
Eurobarometro apklausos duomenimis, Lietuvoje pasitikėjimas Vyriausybe siekia tik 21 proc.
(ES vidurkis – 27 proc.), Seimu – 13 proc. (ES vidurkis – 28 proc.). Pagal šiuos rodiklius
Lietuva atitinkamai užima 17 ir 19–21 (kartu su Latvija ir Rumunija) vietas tarp ES valstybių
narių.
Vienas iš visuomenės pasitikėjimą viešojo valdymo institucijomis ribojančių veiksnių –
šių institucijų atvirumo ir skaidrumo trūkumas. Atliktos gyventojų apklausos rodo, jog apie pusė
(44 proc.) šalies gyventojų mano, kad yra per daug informacijos, kurios viešojo valdymo
institucijos neviešina ir neteikia3. Visuomenei ne tik trūksta informacijos apie minėtų institucijų
veiklą ir rezultatus, bet ir žinių bei galimybių dalyvauti viešojo valdymo procesuose. Viena iš
priežasčių, kodėl visuomenė nepakankamai aktyviai dalyvauja viešajame valdyme – tai korupcija
ir neskaidrūs sprendimai. Pagal 2012 m. korupcijos suvokimo indeksą Lietuva vertinama 54
balais iš 100 ir užima 21 vietą tarp ES valstybių narių. Nuo pažangiausių ES valstybių narių
Lietuva taip pat atsilieka pagal teisinės sistemos kokybės rodiklius, vertinančius sutarčių
vykdymo, nuosavybės teisių gynimo, policijos ir teismų veiklos efektyvumą.
Lietuvos visuomenė nėra pakankamai savarankiška ir aktyvi priimant, tobulinant ir
įgyvendinant jai aktualius viešojo valdymo sprendimus, todėl atsakomybę dėl jų yra linkusi
perduoti kompetentingoms viešojo valdymo institucijoms. Tam, kad viešojo valdymo sprendimai
kuo labiau atitiktų visuomenės poreikius, visose jų priėmimo stadijose būtina skatinti institucijų
ir visuomenės bendradarbiavimą ir partnerystę. Nors pastaruoju metu šiems pokyčiams skiriama
nemažai dėmesio, jie vis dar išlieka daugiau atskiromis iniciatyvomis nei kryptinga veikla.
Viešojo valdymo institucijos turi siekti visuomenės poreikius atitinkančių ir racionaliu
išteklių valdymu pagrįstų veiklos rezultatų. Kol kas viešojo valdymo institucijų veikla nėra
pakankamai orientuota į rezultatus, stinga kryptingo ir sisteminio jos stebėjimo, vertinimo ir
tobulinimo. Institucijos, priimdamos viešojo valdymo sprendimus, nepakankamai naudoja
informaciją apie jau pasiektus rezultatus, kas rodo įrodymais grindžiamo valdymo trūkumą.
Šalyje pakankamai detaliai reguliuojamos visuomeninio gyvenimo sritys, tačiau
stokojama reglamentavimo kokybės. 2011 m. Pasaulio banko duomenys rodo, kad Lietuva pagal
reglamentavimo kokybę vertinama patenkinamai – tarp ES valstybių narių ji užima 17 vietą.
Ribojantis, perteklinis, neracionalus ar sudėtingas reguliavimas asmenims ir verslui sukuria
nepagrįstą administracinę ir kitą reguliavimo naštą, kuri kol kas nepakankamai aktyviai ir
sistemingai vertinama ir mažinama, lėtai įgyvendinamos kitos verslo aplinkos gerinimo
iniciatyvos. Šalyje trūksta geresnio reglamentavimo priemonių įgyvendinimo tarpinstitucinio
koordinavimo ir kokybės kontrolės. Teisėkūros procesas ne visuomet grindžiamas esamos
padėties analize (surinktais įrodymais), konsultacijomis su visuomene ir pan.
Viešojo valdymo institucijų galimybės teikti aukštos kokybės paslaugas tiesiogiai
priklauso nuo valdžios išlaidų dydžio. Kadangi Lietuvoje valdžios išlaidos yra santykinai mažos
ir ribotos (37,4 proc. BVP, lyginant su ES vidurkiu – 46,9 proc.), būtinas šių išlaidų
diferencijavimas, įvertinant svarbiausius visuomenės poreikius, išskiriant prioritetines paslaugas,
nustatant jų optimalią apimtį bei tinkamą šių paslaugų kainos ir kokybės santykį. Lietuvoje
stebimas orientacijos į paslaugų vartotojus trūkumas bei nepakankamas jų įtraukimas į paslaugų
2

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo vertinimas (galutinė ataskaita). 2011 m.
Viešosios politikos ir vadybos institutas.
3
2010 m. gruodį – 2011 m. vasarį viešosios įstaigos „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atliktos
gyventojų apklausos duomenys.
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teikimą ir /ar tobulinimą. 2012 m. tyrimų duomenys rodo, kad tik apie 34 proc. institucijų vykdė
paslaugų vartotojų apklausas apie teikiamų paslaugų kokybę4. Vis dar stebimas nepakankamas
asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose vieno langelio principu lygis.
Geresniems viešojo valdymo rezultatams pasiekti trūksta profesionaliai veikiančios
valstybės tarnybos. Lietuvos valstybės tarnyboje 2013 m. sausio 1 d. dirbo 51 799 asmenys,
turintys valstybės tarnautojo statusą, iš jų 28 935 – nestatutiniai valstybės tarnautojai, kurie
sudarė apie 55,8 proc. visų valstybės tarnautojų5. Kol kas Lietuvos valstybės tarnyba vis dar per
daug orientuota į veiklos procesus, trūksta novatoriškumo, lankstumo, analitinių ir strateginių
gebėjimų. Ir nors 2009 m. OECD/SIGMA ataskaitoje Lietuvos valstybės tarnybos atitiktis
Europos viešojo administravimo principams buvo įvertinta geriausiai, tačiau buvo nustatyta
žemiausia atitiktis aukštesniosios valstybės tarnybos srityje, nepakankama atitiktis veiklos
vertinimo ir darbo užmokesčio bei motyvavimo srityse.
Atsižvelgiant į aukščiau pristatytus penkis pagrindinius šalies struktūrinius iššūkius,
identifikuojamos pagrindinės investavimo prioritetinės kryptys.
Siekiant spręsti sumanios ekonomikos – ekonomikos augimo ir inovacijų skatinimo,
tvaraus augimo ir teritorinės plėtros – iššūkius, išskiriamos keturios investavimo prioritetinės
kryptys:
1. Augimui ir konkurencingumui palankių aplinkos sąlygų sukūrimas per:
a. Palankios verslumo ir darnios verslo plėtros sąlygų kūrimą;
b. Tvarios ir efektyvios ekonominės infrastruktūros kūrimą (plėtojant modernią transporto
infrastruktūrą ir darnų judumą, energetikos, turizmo bei vandentvarkos ir atliekų tvarkymo
infrastruktūrą).
2. Ekonomikos orientacijos į aukštesnę pridėtinę vertę ir inovacijų skatinimas per:
a. Investicijų į inovacijas ir mokslinius tyrimus skatinimą;
b. Į pasaulines rinkas orientuotų vertės kūrimo tinklų kūrimą;
c. Verslo produktyvumo didinimą ir inovatyvaus verslo plėtrą.
3. Darnaus išteklių naudojimo, užtikrinant ekosistemų stabilumą, skatinimas per:
a. Gamtos išteklių, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio saugojimą;
b. Darnų energijos išteklių naudojimą.
4. Tolygi, tvari ir į skirtumų mažinimą orientuota regionų plėtra per:
a. Tolygaus ir tvaraus regionų vystymosi užtikrinimą;
b. Teritorinės sanglaudos regionuose didinimą.
Siekiant spręsti sumanios visuomenės – atvirumo ir kūrybingumo stokos bei skurdo ir
socialinės atskirties – iššūkius, išskiriamos trys investavimo prioritetinės kryptys:
1. Visuomenės švietimo ir mokslo skatinimas, žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas per:
a. Mokymosi visą gyvenimą skatinimą;
b. Verslumo, kūrybiškumo ir lyderystės skatinimą;
c. Žinių kūrimo sklaidą ir naudojimą.
2. Gyvenimo kokybės gerinimas ir socialinės sanglaudos stiprinimas per:
a. Gyventojų gerovės ir socialinės aprėpties didinimą;
4

Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo institucijose / įstaigose stebėsena. Vidaus
reikalų ministerija, 2012 m.
5
2013 m. sausio 1 d., Valstybės tarnautojų registro ir Vidaus reikalų pareigūnų registro suvestiniai duomenys apie
asmenis, turinčius valstybės tarnautojo statusą, (išskyrus vidaus tarnybos sistemos įslaptintus pareigūnus, Antrojo
operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės
saugumo departamento bei Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnus.)
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b. Bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų vaidmens stiprinimą;
c. Gyventojų kokybišką užimtumą.
3. Visuomenės sveikatos stiprinimas per:
a. Sveikos gyvensenos ir jos kultūros formavimą, socialinių sveikatos netolygumų
mažinimą;
b. Kokybišką, prieinamą ir tvarią asmens bei visuomenės sveikatos priežiūrą.
Siekiant spręsti sumanaus viešojo valdymo iššūkius, išskiriama ši investavimo
prioritetinė kryptis:
1. Visuomenės poreikius atitinkančio ir pažangaus viešojo valdymo įgyvendinimas per:
a. Strateginių kompetencijų viešojo valdymo institucijose stiprinimą ir šių institucijų
veiklos valdymo gerinimą;
b. Viešojo valdymo procesų atvirumo užtikrinimą ir visuomenės skatinimą aktyviai juose
dalyvauti;
c. Paslaugų kokybės gerinimą ir jų prieinamumo visuomenei didinimą.

1.2.

Ex ante vertinimo santrauka

Lietuvos 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programos išankstinio
vertinimo paskirtis yra dvejopa: pirma, išankstinis vertinimas yra privalomas ir kartu su veiksmų
programa pateikiamas Europos Komisijai; antra, tai yra svarbi ES sanglaudos politikos
įgyvendinimo tobulinimo priemonė, siekiant gerinti programos kokybę ir struktūrą. 2014–2020
m. ES struktūrinės paramos veiksmų programos išankstinio vertinimo rezultatų pagrindu
programos rengėjams buvo pateikti pasiūlymai ir rekomendacijos dėl svarbiausių ES struktūrinės
paramos planavimo aspektų.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ypač svarbi orientacija į rezultatus ir pastangų
sutelkimas ties svarbiausiais šaliai kylančiais iššūkiais. Partnerystės sutartyje pateiktas tematinių
tikslų pasirinkimo pagrindimas ir išankstinio vertinimo metu atlikta poreikių ir iššūkių analizė
parodė, kad 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programoje buvo pagrįstai
pasirinkti visi vienuolika tematinių tikslų. Nors dėl politikos fragmentiškumo ir neįgyvendintos
Bendrųjų nuostatų reglamente nustatytos išankstinės sąlygos abejonių kėlė kovai su klimato kaita
skirto tematinio tikslo pasirinkimas, buvo nustatyta, kad šiai svarbiai sričiai Lietuvoje iki šiol
buvo skiriama nepakankamai dėmesio. Tad planuojamos investicijos šioje srityje prisidės prie
nuoseklios kovos su klimato kaita politikos formavimo ir priemonių, skirtų klimato kaitos
poveikio mažinimui ir su klimato kaita susijusių rizikų prevencijai, įgyvendinimo. 2014–2020 m.
ES struktūrinės paramos veiksmų programos prioritetai ir specifiniai uždaviniai atitinka
Bendrųjų nuostatų reglamentą bei Partnerystės sutartį, tačiau pradiniame programavimo etape
buvo nepilnai atsižvelgta į konkrečias Tarybos rekomendacijas Lietuvai dėl tolimesnio viešosios
politikos reformų (valstybės valdomų įmonių ir pensijų reformos) įgyvendinimo. Todėl viena iš
išankstinio vertinimo rekomendacijų buvo įtraukti atitinkamas veiklas į 2014–2020 m. ES
struktūrinės paramos veiksmų programos prioriteto, nukreipto į institucinių gebėjimų stiprinimą
ir viešojo administravimo tobulinimą, specifinius uždavinius.
Nepaisant tinkamo tematinių tikslų pasirinkimo, pradiniame investicijų formulavimo
etape 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programos specifiniai uždaviniai apėmė
didžiąją dalį ESF, ERPF ir Sanglaudos fondo investicinių prioritetų. Siekiant stiprinti ES
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struktūrinės paramos panaudojimo orientaciją į rezultatus, išankstinio vertinimo metu buvo
rekomenduota mažinti pasirinktų investicinių prioritetų skaičių ir formuluoti aiškius, siekiamus
pokyčius nurodančius specifinius uždavinius. Į šias rekomendacijas buvo atsižvelgta – 2014–
2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programos specifinių uždavinių skaičius buvo
sumažintas perpus, pagerinant investicijų logiką ir sudarant prielaidas atitikti tematinės
koncentracijos reikalavimus. Specifinių uždavinių skaičiaus sumažinimas ir investicijų logikos
detalizavimas prisidėjo ir prie didesnio veiksmų programos vidinio nuoseklumo be išorinio
suderinamumo. 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programos rengėjai atsižvelgė į
didžiąją dalį išankstinio vertinimo rekomendacijų nustatyti aiškias takoskyras tarp panašų pobūdį
turinčių investicijų (pavyzdžiui, verslumo skatinimo, remiant smulkųjį ir vidutinį verslą (SVV) ir
savarankiškumo užimtumo didinimo, skatinant verslumą) bei užtikrinti ESF ir ERPF investicijų,
siekiančių to paties pokyčio, suderinamumą ir papildomumą (pavyzdžiui, ESF ir ERPF
investicijos švietimo ir mokymo srityse). Išorinio 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos
veiksmų programos suderinamumo buvo siekiama, pateikiant rekomendacijas dėl planuojamų
investicijų suderinamumo bei galimo dubliavimosi su ES (pavyzdžiui, Horizontas 2020, Europos
infrastruktūros tinklų priemonė, kt.) ir nacionalinėmis (pavyzdžiui, Lietuvos 2014–2020 m.
kaimo plėtros programa) programomis.
2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programoje numatytas finansavimo
pasiskirstymas tarp prioritetų atitinka suformuluotus specifinius uždavinius ir tikėtina, kad leis
pasiekti laukiamų rezultatų. Tai, kad 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu santykinai
daugiau lėšų planuojama skirti mokslinių tyrimų ir inovacijų sričiai bei investicijoms,
nukreiptoms į energijos efektyvumo didinimą ir AEI gamybos ir naudojimo skatinimą atitinka
Europos Komisijos poziciją ir parodo šių veiksmų programos prioritetų svarbą Lietuvai. Kita
prioritetinė investicijų sritis yra žmogiškieji ištekliai: visuomenės švietimui ir mokymui,
socialinės įtraukties ir užimtumo skatinimui yra numatyta skirti beveik trečdalį visos ES
struktūrinės paramos 2014–2020 metais.
Aukščiau įvardytoms svarbiausioms investicijų kryptims numatytas finansavimas
atitinka Lietuvos įsipareigojimus, įgyvendinant sumanaus, tvaraus ir integracinio augimo
strategiją „Europa 2020“ ir siekiant NRD nustatytų kiekybinių tikslų. Ambicingi šalies tikslai
daugiau nei dvigubai padidinti išlaidas moksliniams tyrimams ir inovacijoms, didinti energijos
vartojimo efektyvumą, ženkliai sumažinti skurdo riziką ir socialinę atskirtį bei padidinti
gyventojų užimtumą reikalauja ypatingo dėmesio ir aiškaus prioritetų nustatymo, planuojant ES
struktūrinės paramos finansavimo pasiskirstymą. Išankstinio vertinimo metu atliktas galimo ES
struktūrinės paramos poveikio makroekonominis modeliavimas parodė, kad numatomas
investicijų pasidalijimas tarp tokių sričių kaip moksliniai tyrimai ir inovacijos, žmogiškieji
ištekliai, infrastruktūra ir kitos sritys yra gana optimalus; remiantis simuliacijomis nustatyta, kad
didžiausią grąžą Lietuvai tikėtinai duotų ES struktūrinės paramos nukreipimas į mokslinius
tyrimus ir inovacijas.
Iki Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. veiksmų programos rengimo pradžios buvo
parengta stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė, identifikuoti bendrieji
tikslai, planuojami įgyvendinti EŽŪFKP reglamento6 kaimo plėtros prioritetai ir jų tikslinės
sritys, nustatytos prioritetų sąsajos su Bendrųjų nuostatų reglamente nustatytais tematiniais
tikslais, pradėtas priemonių atrankos ir detalizavimo procesas. Ex ante vertintojai kol kas pateikė
rekomendacijas tik vienai iš kaimo plėtros 2014–2020 m. veiksmų programos dalių – SSGG
6

Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio
fondo kaimo plėtrai lėšomis.
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analizei. Vertintojai suformulavo metodinio pobūdžio rekomendacijas dėl tinkamesnio SSGG
veiksnių aprašymo, pasiūlymus turiniui bei pagrindimui šalies ekonominiais, socialiniais ir
aplinkosauginiais rodikliais. Išskirti šie pagrindiniai pasiūlymai:
- Rekomenduojama apibrėžti Lietuvos kaimo išorinės aplinkos ir vidinės aplinkos laukus
ir pagal šį apibrėžimą peržiūrėti veiksnių priskyrimą stiprybėms, silpnybėms, galimybėms,
grėsmėms. Pateiktus veiksnius siūloma patikslinti ir perkategorizuoti. Taip pat šiuos veiksnius
rekomenduojama sukonkretinti, nes daugelis jų apibūdinti pernelyg abstrakčiai, nėra
konkretizuoti pagal žemės ūkiui ir kaimo plėtrai svarbiausius mikro- ir makro-ekonominius
rodiklius.
- Rekomenduojama papildyti SSGG analizės galimybių dalį, papildomai išskiriant
galimybes rinkose, vartotojų elgsenoje ir ES politikos pokyčių srityje.
- Siūloma labiau susieti SSGG veiksnius ir juos pagrindžiančius rodiklius. Ne visi SSGG
išskirti veiksniai yra pagrįsti rodikliais, dėl to išlieka abejonių dėl kai kurių iš šių veiksnių
pagrįstumo. Svarbu naudoti ES bendruosius privalomus konteksto rodiklius, ir juos papildyti
specialiaisiais, nulemtais Lietuvos ypatumų. Toks veiksnių ir juos charakterizuojančių rodiklių
susiejimas turėtų pasitarnauti ir SSGG veiksnių išgryninimui.
- Rekomenduojama atlikti į SSGG sąrašą įrašytų veiksnių prioritetizavimą – jų
reikšmingumo 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu nustatymą. Pirminėje SSGG analizėje
visi veiksniai pateikti kaip lygiareikšmiai, todėl sunku kaimo plėtros 2014–2020 m. veiksmų
programoje daugiausiai dėmesio skirti esminių problemų sprendimui ir tam nukreipti finansinius
ištekius. Prioritetizavimą reikėtų grįsti bendraisiais ir specialiais rodikliais, juos
charakterizuojančiomis tendencijomis arba ekspertiniu vertinimu. Taip pat atkreiptas dėmesys,
kad, siekiant efektyviai vykdyti tolesnius programavimo etapus, būtina identifikuoti kaimo
plėtros poreikius.
- SSGG analizės projektas daugiausia grįstas vidine Lietuvos situacija. Rekomenduojama
atlikti detalesnę pasaulinių rinkų analizę bei papildyti SSGG sąrašą su pasaulinių rinkų veikla
susijusias grėsmes ir galimybes.
Kitos kaimo plėtros 2014–2020 m. veiksmų programos ex ante vertinimo veiklos dar tik
pradedamos. Šiuo metu galima formuluoti tik preliminarias rekomendacijas, kurios buvo
išsakytos kaimo plėtros 2014–2020 m. veiksmų programos rengimo darbo grupių metu, ar dar tik
planuojamos pateikti programos rengėjams:
- dėl kaimo plėtros 2014–2020 m. veiksmų programos tematinių tikslų atitikimo
Partnerystės sutarčiai ir Lietuvai skirtoms konkrečioms Tarybos rekomendacijoms. Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 m. veiksmų programa prisidės prie visų 9 tematinių tikslų, kurie yra
įvardinti kaip susiję su kaimo plėtros 2014–2020 m. veiksmų programos įgyvendinimu. Šių
tematinių tikslų pasirinkimas, preliminariu ex ante vertinimu, atitinka PS identifikuotus iššūkius
ir šalies augimo potencialą, o taip pat prisidės prie tematiniais tikslais siekiamų įgyvendinti
rezultatų.
- dėl kaimo plėtros 2014–2020 m. veiksmų programos vidinio nuoseklumo. Ex ante
vertintojai pastebėjo, kad, rengiant naujojo laikotarpio programą, didesnis dėmesys turėtų būti
skirtas strateginiam planavimui. Planuojant naujojo laikotarpio priemones ir konkrečias jų
veiklas, daugiau dėmesio turėtų būti skiriama šių priemonių ir veiklų pasirinkimo pagrindimui ir
sąsajoms su prioritetais, siektinais rezultatais ir indėliu sprendžiant SSGG analizės metu
identifikuotas problemas bei tenkinant prioritetinius kaimo plėtros poreikius. Be to, renkantis
naujojo laikotarpio priemones, vertėtų ne tik tęsti ankstesniais ir dabartiniu programavimo
laikotarpiu vykdomas priemones, bet labiau skatinti inovatyvias veiklas ir taikyti inovatyvius
veiklos metodus kaime (klasterius, tinklaveiką, naujų produktų kūrimą ir pan.).
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- dėl paramos teikimo formų. Ex ante vertintojai šiuo metu rengia pasiūlymus dėl
finansinių instrumentų panaudojimo. Preliminariu vertinimu, finansinius instrumentus
(lengvatines paskolas ir garantijas) siūloma taikyti kiek plačiau nei dabartiniu laikotarpiu ir
sukurti dvi skirtingas finansavimo schemas: pirmąją skirtą žemės ūkio veiklos, produktų
perdirbimo ir ne žemės ūkio veiklos kaime verslo pradžiai, antrąją – veikiančio verslo plėtrai.
Pirmosios schemos atveju siūloma derinti subsidijas ir paskolas bei garantijas, o antrosios –
taikyti tik finansinius instrumentus. Preliminarios rekomendacijos bus tikslinamos atsižvelgiant į
dabartinio laikotarpio finansinių instrumentų įgyvendinimo pamokas ir rinkos analizę.
Žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa parengta remiantis daliniu
bendru požiūriu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų
reikalų ir žuvininkystės fondo [kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006,
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. XXX/2011 dėl
integruotos jūrų politikos]. Veiksmų programos rengimo procese sudaromos plačios galimybės
dalyvauti visoms sektoriaus suinteresuotoms grupėms. Aktyvus sektoriaus socialinių–
ekonominių partnerių bei kitų suinteresuotųjų pusių įtraukimas sustiprina veiksmų programos
strategijos tinkamumą ir atitikimą sektoriaus poreikiams.
Pasirinktos žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos priemonės yra orientuotos į ES
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimą, realizuojant
atitinkamus tematinius tikslus, nustatytus Bendrųjų nuostatų reglamente. ES lygmens
dokumentuose numatyta, kad EJRŽF investicijų įgyvendinimas sieks žuvininkystės bei
akvakultūros sektoriaus gyvybingumo ir konkurencingumo didinimo, rems jų aplinkosauginį
tvarumą bei socialinę sanglaudą ir darbo vietų kūrimą nuo žuvininkystės priklausančiose
bendruomenėse. Turint omenyje, kad 2014–2020 m. žuvininkystės sektoriaus plėtrai pasirinkti 9
iš 13 Europos Komisijos siūlytų konkrečių uždavinių, galima teigti, kad Bendrųjų nuostatų
reglamente iškelti tematiniai tikslai, o kartu ir strategijos „Europa 2020“ siekiai bus tinkamai
atspindėti planavimo lygmenyje. Tam, kad faktinės investicijos tinkamai realizuotų tematinius
tikslus ir įgyvendinimo etape, turės būtų numatyti papildomi mechanizmai.
Žuvininkystės sektoriaus veiksmų programoje 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu
pasirinktos žuvininkystės sektoriaus plėtros kryptys bei keliami tikslai ir jų įgyvendinimui
pasirinktos priemonės yra tinkamos ir atitinka nacionalinę ir ES strateginę žuvininkystės
sektoriaus darbotvarkę. Pasirinktos vystymo kryptys ir priemonės neprieštarauja atliktai
žuvininkystės sektoriaus SSGG analizei ir jos metu nustatytiems sektoriaus poreikiams bei yra
nukreiptos spręsti pagrindines sektoriaus problemas ir iššūkius, todėl esminių trūkumų ir
prieštaravimų nenustatyta. Kita vertus, veiksmų programa dar yra plėtojama ir tobulinama, todėl
tolimesniame vertinimo procese gali būti identifikuoti neesminiai neatitikimai ar trūkumai
konkrečių priemonių atžvilgiu arba nustatytas pasirinktų priemonių nepakankamumas siekiant
spręsti kai kuriuos sektoriaus iššūkius.
Analizuojant žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos strategiją, pastebima, kad
pasirinkta investicijų logika yra gana sudėtinga. Investicijų logika siejama su Europos Komisijos
dokumentuose pateikiamu sektoriaus konkrečių uždavinių sąrašu, tiesioginiu požiūriu juos
perkeliant į rengiamą veiksmų programą. Rengiant veiksmų programą ir planuojant investicijas,
pirmiausia turėtų būti remiamasi tikslais, kurie suformuojami remiantis šalies kontekstu,
nacionaline strategine darbotvarke ir sektoriaus poreikiais. Investicijų logika, parengta remiantis
šalies kontekstu ir sektoriaus poreikiais, būtų paprastesnė ir lengviau suprantama.
Nors pasirinktos įgyvendinti priemonės yra tinkamos žuvininkystės sektoriaus poreikių
ir iššūkių kontekste, tačiau priemonių skaičius yra santykinai didelis, o tai gali apsunkinti jų
įgyvendinimą ir didinti jų įgyvendinimo kaštus. Todėl turint omenyje, kad kai kurių priemonių
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atveju joms numatytos lėšos nebus santykinai didelės ir pareiškėjų skaičius mažas, įgyvendinimo
etape būtina ieškoti galimybių artimas priemones sieti į grupes pagal, pavyzdžiui, investicijų
tematiką, sektorius ar pobūdį. Tai palengvintų priemonių administravimą, sudarytų galimybes
mažinti administravimo kaštus. Tokiu būdu galima padidinti priemonių ir jų siekių aiškumą ir
suvokimą tarp potencialių pareiškėjų.
Siekiant tinkamai suplanuoti ir užtikrinti efektyvią žuvininkystės sektoriaus veiksmų
programos stebėseną jos įgyvendinimo metu, būtina užtikrinti racionalią ir realistišką programos
uždavinių rezultatų rodiklių sistemą bei siektinas rodiklių reikšmes, taip pat atsižvelgiant į 2007 –
2013 m. programavimo laikotarpio veiksmų programos pasiekimų vertinimą bei tinkamos
pradinės situacijos nustatymą. Be to, svarbu atkreipti dėmesį į galimybes užtikrinti pasirenkamų
rodiklių išmatuojamumą.
Žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programoje finansiniai ištekliai
paskirstyti remiantis 2007–2013 m. programavimo laikotarpio investicijų proporcijomis pagal
sektoriaus sritis. Remiantis vertintojų atlikta sektoriaus problematikos analize ir dviejų
programavimo laikotarpių gretinimu, pagrindinės žuvininkystės sektoriaus problemos ir iššūkiai
2014–2020 m. didžiąją dalimi išliko panašūs kaip ir ankstesniu 2007–2013 m. programavimo
laikotarpiu, todėl panašus finansinių išteklių paskirstymas laikomas pagrįstu. Nedidelius
finansinių išteklių proporcijų pokyčius nulėmė besikeičianti sektoriaus strateginė darbotvarkė.
Didesnė lėšų dalis nei ankstesniame laikotarpyje numatyta prioriteto, kuriuo skatinamas
užimtumas ir teritorinė sanglauda žuvininkystės regionuose. Tokiu būdu atsižvelgiama į ES
akcentuojamą bendruomenių svarbą ir jų įtraukimą. Dar vienas svarbus aspektas, kurį akcentuoja
ES ir į kurį turėtų būti nukreiptos didesnės finansinės lėšos yra sektoriaus inovatyvumo
skatinimas. Inovacijų skatinimas akcentuojamas ne tik EJRŽF investicijų, bet ir visos ES
strateginės darbotvarkės kontekste. Veiksmų programoje II Sąjungos prioritetui, pagal kurį
įgyvendinamomis priemonėmis siekiama skatinti inovatyvią ir tvarią žuvininkystę ir akvakultūrą,
numatoma skirti didžiausią finansinių išteklių dalį, t.y. beveik pusę visų išteklių lėšų. Remiantis
pagal II Sąjungos prioritetą numatomų įgyvendinti priemonių sąrašo informacija, planuojamos
investicijos bus nukreiptos į naujų, inovatyvių sprendimų įgyvendinimą, dalį jų skiriant – ir
tradiciniams sprendimams. Įgyvendinimo etape turėtų būti numatomi papildomi mechanizmai,
kurie užtikrintų inovatyvių elementų įgyvendinimą.

1.3.

Kiekvieno tematinio tikslo rezultatų kiekvieno fondo atžvilgiu santrauka

Siekiant spręsti PS 1.1 dalyje identifikuotus svarbiausius Lietuvos struktūrinius
socialinius ir ekonominius iššūkius, buvo nustatytos pagrindinės Lietuvos investavimo
prioritetinės kryptys 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu. Šioje dalyje yra pagrindžiama,
kaip šie investavimo prioritetai bus įgyvendinami per tematinius tikslus, pateikiami tematinių
tikslų pasirinkimo argumentai bei apibrėžiami laukiami rezultatai.
2 lentelė. 2014–2020 m. Lietuvos investavimo prioritetinės kryptys ir jų sąsajos su tematiniais tikslais
2014–2020 m. Lietuvos investavimo
prioritetinės kryptys
Augimui ir konkurencingumui palankių
aplinkos sąlygų sukūrimas

Tematiniai tikslai
2. Informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo, naudojimo
didinimas ir kokybės gerinimas;
3.Mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas
4.Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių
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Ekonomikos orientacijos į aukštesnę pridėtinę
vertę ir inovacijų skatinimas
Darnaus išteklių naudojimo, užtikrinant
ekosistemų stabilumą, skatinimas
Tolygi, darni ir į skirtumų mažinimą
orientuota regionų plėtra

Visuomenės ugdymo ir mokslo skatinimas bei
kultūros puoselėjimas
Gyvenimo kokybės gerinimas ir socialinės
sanglaudos stiprinimas
Visuomenės sveikatos tausojimas, stiprinimas
ir išsaugojimas

Visuomenės poreikius atitinkančio ir į
pažangaus viešojo valdymo įgyvendinimas

technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas
7.Tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo
infrastruktūros dalyse šalinimas
1. Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas
6.Aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas
2. Informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo, naudojimo
didinimas ir kokybės gerinimas;
3.Mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas
4.Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių
technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas
6.Aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas
7.Tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo
infrastruktūros dalyse šalinimas
8.Užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas
9.Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu
10.Investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą
11.Institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis
administravimas
10.Investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą
6.Aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas
8.Užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas
9.Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu
1. Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas
2. Informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo, naudojimo
didinimas ir kokybės gerinimas;
3. Mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas
4. Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių
technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas
7. Tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo
infrastruktūros dalyse šalinimas
8.Užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas
9.Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu
10.Investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą
11.Institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis
administravimas
11.Institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis
administravimas

Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas
2008–2010 m. inovacinę veiklą vykdė 32,5 proc. gamybos ir paslaugų įmonių, kuriose
dirbo 10 ir daugiau darbuotojų (2006–2008 m. tokių įmonių buvo 28,8 proc.). Inovacinių įmonių
apyvarta sudarė daugiau kaip pusę visų įmonių apyvartos (2006 m. – 57 proc., 2008 m. – 64,2
proc., 2010 m. – 65,8 proc.).
2011 m. MTEP darbams buvo skirta 28,5 proc. daugiau lėšų, nei 2010 m. Investicijos į
MTEP 2011 m. sudarė 0,92 proc. BVP (2010 m. – 0,80 proc.). Vyriausybės sektoriuje šis
santykis buvo 0,39 proc. (2010 m. – 0,37 proc.). Verslo ir aukštojo mokslo sektoriuose
investicijų santykis 2011 m. nepakito lyginant su 2010 m. – 0,27 proc.. Iš užsienio gautos lėšos
sudaro 0,26 proc. visų investicijų į MTEP 2011 m. (2010 m. – 0,16 proc.). Per 2011 m. MTEP
finansavimas valdžios lėšomis padidėjo 18,1 proc. punkto, verslo lėšomis – 11,5 proc. punkto.
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Menkas verslo įmonių inovatyvumas ir mažos investicijos į MTEP lemia ribotą darbo
vietų pasiūlą verslo įmonėse mokslininkams, kitiems tyrėjams, aukščiausiosios kvalifikacijos
specialistams. Dauguma MTEP srities darbuotojų dirba Lietuvos mokslo, studijų ir kitose
viešojo sektoriaus institucijose – 69,2 proc., verslo sektoriuje – tik 15,7 proc. Taigi Lietuvos
verslo sektoriuje MTEP darbuotojų 26,6 proc. mažiau nei vidutiniškai ES valstybėse (2010 m.
duomenimis – 42,3 proc.). Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2010 m., palyginti su
2008 m., Lietuvos įmonių išlaidos inovacinei veiklai padidėjo 6,4 proc. punkto ir siekė
1 810,6 mln. litų. Tačiau į MTEP investuota tik 13,7 proc. visų inovacinei veiklai plėtoti skirtų
lėšų; į patentų, licencijų, praktinės patirties įsigijimą – 7,3 proc. Todėl sutelktas intelektinis
potencialas bei plėtojama moksliniams tyrimams palanki aplinka yra būtina naujoms žinioms
atsirasti, mokslo–verslo bendradarbiavimui plėtotis ir inovacijoms subręsti.
LR valstybinio patentų biuro duomenimis, 2011 m. mokslo ir studijų institucijos
pateikė 28 patentų paraiškas. Tačiau komercinę vertę įgyja tik licencijuotas patentas. Mokslo ir
studijų institucijų pajamos iš intelektinės veiklos rezultatų nedidelės, todėl būtina ne tik skatinti
intelektinės veiklos politikos formavimą mokslo ir studijų institucijose, bet ir ugdyti MTEP
komercinimo, taip pat žinių ir technologijų perdavimo vadybos gebėjimus.
Lietuva susiduria su žmogiškųjų išteklių MTEP srityje problemomis. Kiekybine prasme
Lietuva atsilieka nuo ES vidurkio tiek pagal doktorantūros studentų iš ne ES šalių pritraukimą
(Lietuvos rodiklis – 0,24 proc. nuo visų daktaro laipsnį turinčių asmenų, ES vidurkis – 20,02
proc. nuo visų daktaro laipsnį turinčių asmenų), tiek pagal parengiamų doktorantūros absolventų
skaičių (Lietuvos rodiklis – 0,9 doktoranto 1 tūkst. 25–34 amžiaus gyventojų, ES vidurkis – 1,5
doktoranto 1 tūkst. 25–34 amžiaus gyventojų), tiek pagal sąlyginį MTEP darbuotojų skaičių
šalyje (Lietuvos rodiklis – 0,72 proc. visos darbo jėgos, ES vidurkis – 1,04 proc. visos darbo
jėgos), tiek pagal sąlyginį privačiame sektoriuje dirbančių tyrėjų skaičių (Lietuvos rodiklis –
16,3 proc., ES vidurkis – 45,1 proc.).
Lietuvos inovacijų kryptis naujuoju laikotarpiu bus siejama su sukurtos MTEP ir
inovacijų infrastruktūros efektyvesniu išnaudojimu, tyrėjų gebėjimų didinimu teminių programų
klasteriuose rėmimu nesiejant jų su sektoriais, skatinant MTEP ir inovacijų pasiūlą – kokybiškas
komercinimo, sertifikavimo, technologijų konsultavimo paslaugas, inovatyvius pirkimus bei
skatinant naujai besikuriančias ir sparčiai augančias inovatyvias įmones.
NRD 2012 m. numatyta, kad iki 2020 m. Lietuvoje investicijos į MTEP turėtų padidėti
iki 1,9 proc., visų pirma sudarant geresnes sąlygas privačiam sektoriui investuoti į MTEP; plėtoti
įvairias inovacijas. Lietuvos 2011 m. suminis inovacijų indeksas buvo 0,255, tuo tarpu ES27 šis
rodiklis siekė 0,539. Atsižvelgiant į pastarųjų metų Lietuvos suminio inovacijų indekso kaitos
tendencijas ir šalies ekonominę, socialinę bei politinę situaciją, bus siekiama, kad 2020 m.
prilygtų ES–27 suminio inovacijų indekso vidurkiui. Atitinkamo tikslo bus siekiama naudojant
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) investicijas kuriant mokslo ir technologijų
infrastruktūrą ir skatinant įmonių inovacijas ir technologinę plėtrą. Iš Europos žemės ūkio fondo
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) bus remiamos
investicijos į inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir su šiais sektoriais susijusiose veiklose.
Informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo, naudojimo didinimas ir kokybės
gerinimas
Lietuva yra viena pirmaujančių šalių Europoje pagal fiksuoto plačiajuosčio ryšio
infrastruktūros rodiklius (pavyzdžiui, pagal 30 Mbps ir didesnės spartos ryšio linijų dalį Lietuva
yra antroji valstybė ES (Lietuvoje tokių linijų – 40 proc., ES vidurkis – 8,5 proc.), pagal
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sparčiausių – 100 Mb/s ir didesnės spartos linijų dalį – ketvirtoji ES (Lietuvoje tokių linijų dalis
– 9,4 proc. ES vidurkis – 1,3 proc.))7. Tačiau fiksuotojo plačiajuosčio ryšio skverbtis (t.y. 100
gyventojų tenkantis plačiajuosčio ryšio linijų skaičius), parodanti infrastruktūros teikiamų
galimybių panaudojimą, vis dar yra žemesnė nei ES vidurkis: Lietuvoje ji siekia 22,9 proc., ES
vidurkis – 27,7 proc. 2011 m. pabaigos duomenimis, plačiajuosčiu ryšiu Lietuvoje naudojosi
57,2 proc. namų ūkių (ES vidurkis – 67,3 proc.) ir 87 proc. verslo įmonių (ES vidurkis – 86,5
proc.). Be to, Lietuvoje išlieka reikšmingi skirtumai tarp miestų ir kaimiškųjų vietovių gyventojų
galimybių naudotis sparčiu interneto ryšiu iš dalies dėl neišspręstos ‚paskutinės mylios‘
problemos kaimo vietovėse (problema apima apie 200–300 tūkst. namų ūkių).
Lietuvos įmonės yra vienos pirmaujančių ES tiek pagal naudojimąsi e–valdžios
paslaugomis (95 proc. 10 ir daugiau darbuotojų turinčios įmonės tai darė per paskutinius 12
mėn., trečia vieta ES), tiek pagal naudojimąsi el. viešųjų pirkimų paslaugomis (31,5 proc.
įmonių, antra vieta ES). Kita vertus, Lietuvos gyventojai santykinai mažai naudojasi e–valdžios
paslaugomis. 2010 m. duomenimis, per paskutinius 12 mėn. tai darė tik 24,2 proc. gyventojų (23
vieta ES, ES–27 vidurkis – 39 proc.). Elektroninės demokratijos lygis nėra aukštas: nors nuo
2009 m. visi sprendimų projektai yra skelbiami elektroniniame tinklapyje lrs.lt, tačiau pats
paskelbimas sistemoje nėra pakankamai efektyvi priemonė visuotinei konsultacijai (tiek dėl
žinomumo visuomenėje, kur/kokie teisės aktai skelbiami, tiek dėl reikalingų naudoti savo
nuomonės pateikimui įrankių). 2011 m. duomenimis, tik dėl 6 proc. sprendimų projektų
gyventojai ir nevyriausybinės organizacijos teikė pastabas ir pasiūlymus, Lietuvoje tik
pradedama atvirų valdymo institucijų duomenų panaudojimo iniciatyva.
Lietuvoje IRT infrastruktūros ir programinių išteklių naudojimas viešajame sektoriuje
buvo ir išlieka decentralizuotas, todėl atskiros viešojo sektoriaus institucijos sukūrė daug
informacinių išteklių, kurie yra nepakankamai sąveikūs ir nepakankamai panaudojami. Nepaisant
aukšto el. parašo naudojimo įmonėse lygio, didėjančio gyventojų naudojimosi el. parašu,
augančiomis el. parašo ir el. dokumento naudojimo viešojo sektoriaus institucijų vidiniuose
veiklos procesuose, dėl nesuderintų dokumentų valdymo sistemų viešajame sektoriuje tarp
institucijų vis dar vyrauja popierinių dokumentų mainai. Skaitmeninė atskirtis tarp gyventojų
grupių išlieka labai didelė. Nors 27 proc. gyventojų, kurie naudojasi internetu, gebėjimų lygis yra
labai aukštas (antra vieta ES), tačiau 47 proc. Lietuvos gyventojų niekada nesinaudojo internetu
arba jų įgūdžiai yra labai prasti (apie 900 tūkst. 16–74 m. Lietuvos gyventojų). 73,6 proc. namų
ūkių, neturinčių interneto namuose, nurodo, kad tam nėra poreikio.
Lietuvoje daugėja incidentų, kurie yra potencialiai pavojingi valstybės institucijų
pagrindinėms informacinėms sistemoms ir interneto svetainėms, tačiau veiksminga el.
informacijos saugos valdymo koordinavimo sistema dar tik kuriama, stinga sistemiškos
ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos.
Nors lyginant su 2006 m., Lietuvoje smarkiai išaugo tiek pagrindinių viešųjų paslaugų
perkėlimas į internetą (nuo 68 iki 84 proc.), tiek visiškai interaktyvių paslaugų perkėlimas (nuo
40 iki 72 proc.), Lietuva vis dar atsilieka nuo ES vidurkio pagal 8 pagrindinių viešųjų paslaugų
verslui ir 20 pagrindinių viešųjų paslaugų gyventojams perkėlimą į el. erdvę ir šių paslaugų
interaktyvumą. Lėtai į el. erdvę yra perkeliamos savivaldos viešosios paslaugos (vyrauja tik
pirmasis arba antrasis lygiai). Šių paslaugų perkėlimo į el. erdvę lygis nėra sistemiškai
matuojamas. E–kultūros srityje pažymėtinas labai žemas vartotojų informuotumo apie
suskaitmenintą paveldą ir paveldo naudojimo lygis: su skaitmeniniu paveldu susijusiomis epaslaugomis naudojasi 7 proc.8, o su lietuvių kalba susijusiomis e–paslaugomis – 17 proc.
7

Čia ir toliau - 2012 m. birželio mėn. Europos Komisijos (EK) paskelbti Europos skaitmeninės darbotvarkės
įgyvendinimo 2011 m. ataskaitos duomenys.
8
3 proc. gyventojų.
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interneto vartotojų.9 Ne visi suskaitmeninti objektai prieinami internete (Kultūros ministerijos
2011 m. duomenimis, iš visų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų 85 proc. prieinami
internetu). Tarptautinis Lietuvos kultūros paveldo prieinamumas yra žemas (tik 9 tūkst.
deponuotų objektų Europeanoje 2011 m. pabaigoje). Lietuvių kalba yra viena iš nekomercinių
Europos kalbų, kurios kalbų technologijų plėtotei iškyla itin didelių sunkumų. Lietuvos kultūros
ir istorijos (atminties) institucijoms trūksta skaitmeninimui reikalingos technikos, finansinių ir
žmogiškųjų išteklių. Intelektualioms transporto sistemoms (ITS) kurti 2011 m. Lietuva parengė
galimybių studiją, kurioje numatytos penkios prioritetinės kryptys ir 11 ITS projektų. Lietuva
taip pat iki 2019 m. turi įgyvendinti Tarybos ir Parlamento direktyvos 2007/2/EB (INSPIRE)
reikalavimus dėl erdvinių duomenų suderinimo ir išviešinimo, o tam reikės žmogiškųjų ir
finansinių išteklių.
Lietuvos gyventojai vis dar menkai išnaudoja skaitmeninės rinkos teikiamas galimybes:
internetu prekes arba paslaugas 2011 m. užsakinėjo tik 16,2 proc. gyventojų (ES vidurkis – 42,7
proc.), tik nedidelė Lietuvos gyventojų dalis internetu parduoda prekes ar paslaugas (pavyzdžiui
per virtualius aukcionus) arba perka interneto turinį (t.y. turinį ar programinę įrangą, kurie
pristatomi arba atnaujinami internetu) – tai daro tik apie 3 proc. gyventojų. Verslo įmonės gana
aktyviai perka ir parduoda prekes internetu, tačiau sąlyginai mažai naudoja IRT savo vidinių
verslo procesų integravimui (tai daro tik 23 proc. įmonių, mažiausiai ES, kurios vidurkis – 39,4
proc.). Be to, Lietuvos verslo įmonės vis dar menkai išnaudoja viešojo sektoriaus informaciją
pakartotinio panaudojimo galimybes – 2011 m. tik 8 proc. įmonių naudojo viešojo sektoriaus
informaciją išimtinai komerciniams tikslams, kurdamos naujas paslaugas ir produktus.10
Lietuva iki 2020 m. sieks, kad būtų įgyvendinti tikslai, iškelti ES strateginiame
dokumente „Europos skaitmeninė darbotvarkė“: kad iki 2020 m. 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 85 proc. gyventojų reguliariai naudotųsi
internetu. Numatoma, kad 2020 m. bus identifikuota 98 proc. ypatingos svarbos informacinės
infrastruktūros objektų ir visi šie objektai, o taip pat visi valstybės informaciniai ištekliai atitiks
saugos reikalavimus.
Iki 2020 m. numatoma, kad visos reikalingiausios gyventojams ir verslui viešosios ir
administracinės paslaugos bus teikiamos internetu, o taip pat paslaugų gavėjams bus prieinamos
visos ES lygmeniu teikiamos elektroninės paslaugos. Taip pat numatoma, kad 60 proc. Lietuvos
gyventojų naudosis e–valdžios paslaugomis, o taip pat 80 proc. e–paslaugų naudotojų viešąsias ir
administracines paslaugas pasieks per viešųjų paslaugų tinklapį. Siekiama, kad iki 2020 m. su
Lietuvos kultūros paveldu susijusiomis paslaugomis naudosis 20 proc. Lietuvos gyventojų, o visi
suskaitmeninti kultūros paveldo objektai, kuriems netaikomi naudojimo apribojimai, lietuvių
kalbos ir raštijos ištekliai bus prieinami internete.11 Iki 2020 m. visiems Lietuvos gyventojams
bus sudaryta galimybė internetu susipažinti su savo sveikatos istorija iš bet kurios vietos.
Numatoma, kad iki 2020 m. bent dėl 15 proc. gyventojų įsitrauks į elektroninės demokratijos
procesus: dalyvaus el. erdvėje svarstant svarbius valdžios sprendimų projektus, diskutuos, keisis
nuomonėmis el. būdu. Numatoma, kad Lietuva išliks pirmajame penketuke ES šalių pagal
gyventojų dalį, kuri turi aukščiausią naudojimosi internetu gebėjimų lygį, 85 proc. 16–74 m.
amžiaus gyventojų nuolat naudosis internetu (ne rečiau kaip sykį į savaitę per paskutinius tris
mėn.)
9

IVPK apklausos duomenys, 2012 m.
IVPK užsakymu atlikto tyrimo duomenys.
11
Kai to nebus galima padaryti dėl autorių teisių ar asmens duomenų apsaugos, o internete bus pateikta informacija
apie tai, kad šie dokumentai yra suskaitmeninti su nuoroda, kur juos galima rasti.
10
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Bus siekiama, kad iki 2020 m. Lietuvoje prekes ir paslaugas internetu pirktų
(užsisakytų) ne mažiau kaip 65 proc. gyventojų, 35 proc. gyventojų jas pirktų (užsisakytų) iš
kitų ES šalių narių, o 55 proc. Lietuvos įmonių prekes ir paslaugas parduotų el. tinklais. (ES
"Skaitmeninės darbotvarkės" siekis Europos Sąjungai iki 2015 m. atitinkamai 50 proc., 20 proc.
ir 33 proc. (mažų ir vidutinių įmonių)).
Įgyvendinant šį tematinį tikslą EŽŪFKP lėšomis planuojama skatinti socialinę įtrauktį,
skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse per informacijos ir komunikacijos
technologijų kaimo vietovėse naudojimo ir kokybės bei prieinamumo skatinimą, sukuriant,
pagerinant ir plėtojant plačiajuosčio interneto infrastruktūrą, pritaikant informacijos ir
komunikacijos technologijas kuriant paslaugas kaimo vietovių ekonomikos skatinimui bei kaimo
turizmo plėtrai.
Mažų ir vidutinių įmonių, žemės ūkio sektoriaus (EŽŪFKP) bei žuvininkystės ir
akvakultūros sektoriaus (EJRŽF) konkurencingumo didinimas
Lietuvoje steigiama palyginti mažai įmonių. Pagal verslumo lygio rodiklį Lietuvoje
2011 m. 1 tūkst. gyventojų teko 20 įmonių (kaimo vietovėse – 9 įmonės), o pagal tai, kiek
procentų visų įmonių sudaro naujos įmonės, Lietuva užima 18 vietą ES. Ribotą šalies gyventojų
verslumą ir verslo plėtrą taip pat lemia ribotas finansavimo prieinamumas tiek pradėtam naujam,
tiek esamam verslui plėtoti, ypatingai mažoms įmonėms. Tarptautiniai tyrimai rodo, kad pagal
apmokestinimo aprėpties ir efektyvumo rodiklį, finansinių paslaugų naudingumą ir finansinių
šaltinių įvairumo kriterijų Lietuva yra 22 vietoje, o pagal finansinių paslaugų įperkamumą – 19
vietoje ES. Visa tai daro įtaką konkurencingumui – pagal pasaulio konkurencingumo indeksą
Lietuva 17 ES.
Kultūrinei ir kūrybinei pramonei, kurios rodikliai pristatyti 1.1. dalyje, planuojama
taikyti finansinius instrumentus, siekiant paskatinti šio sektoriaus augimą.
Nors pastaraisiais metais Lietuvoje fiksuojamas reikšmingas eksporto augimas (2011
m., lyginant su 2010 m., eksportas išaugo 29 proc. ir pagal šį rodiklį Lietuva užėmė 5 vietą tarp
visų ES šalių), tačiau šalis atsilieka nuo pažangių ES valstybių pagal aukštos pridėtinės vertės
produktų ir paslaugų eksporto rodiklius. Pernelyg daug Lietuvos įmonių yra priklausomos tik
nuo vidaus vartojimo, o tarp esamų eksportuotojų pernelyg daug žaliavas ir tarpinius produktus
eksportuojančių įmonių. 2011 m. tarpinių produktų eksportas sudarė 52 proc. viso eksporto.
Pagal integracijos į užsienio rinkas indeksą Lietuva 2009 m. užėmė tik 23 vietą iš 27 ES
valstybių. NRD numatyta, kad eksporto srityje svarbu didinti paslaugų, tarp jų turizmo ir žinioms
imlių paslaugų, taip pat aukštųjų technologijų produkcijos dalį.
Žemas verslo produktyvumo lygis. Nors darbo sąnaudos vis dar gana nedidelės,
Lietuvos įmonės nepaveja aukštesniu pragyvenimo lygiu pasižyminčių šalių pagal verslo
produktyvumo rodiklius. 2011 m. darbo produktyvumo rodiklis Lietuvoje siekė 57,7, lyginant su
ES27 vidurkiu, kuris prilygintinas 100. Produktyvumą stabdo ne tik lėtas jau sukurtų
technologinių inovacijų diegimas gamyboje, bet ir nešiuolaikiški verslo procesai, vadybos,
rinkodaros ir ženklodaros gebėjimų ir patirties stoka. Verslo produktyvumo trūkumas mažina
šalies įmonių konkurencingumą vidaus rinkoje.
Žemės ūkis, lyginant su kitais ekonomikos sektoriais, pasižymi žemesniu darbo našumu.
Mažesnį, nei kitose ūkio šakose, darbo našumą žemės ūkyje sąlygoja technologinių procesų
priklausomybė nuo gamtinių veiksnių bei jo vaidmuo teikiant viešąsias prekes ir paslaugas.
Mažesnis darbo našumas žemės ūkyje lemia mažesnes, nei kituose sektoriuos, gaunamas
pajamas. Žemės ūkio sektorius taip pat susiduria su žemo produktyvumo problema, kurią lemia
nepalanki ūkių struktūra, nepilnai atnaujinta technika ir laikotarpio neatitinkančių technologijų
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naudojimas, nepalanki ūkininkų amžiaus struktūra, neoptimalus gamybos veiksnių
panaudojimas, vangus žemės ūkio subjektų dalyvavimas ekonominės veiklos įvairinimo procese,
nepakankamas kaimo gyventojų verslumas.
ERPF investicijomis numatoma pasiekti šiuos rezultatus:
Pagerinti verslo kūrimo ir plėtros rodikliai. Padidės įmonių skaičius ir joms bus
užtikrintas finansinių išteklių prieinamumas ir įvairovė. 2014–2020 metų nacionalinės pažangos
programoje (NPP) numatyta, kad verslumo lygio rodiklis bus padidintas iki 23 įmonių/1000
gyventojų (kaimo vietovėse iki 12 įmonių / 1000 gyventojų). Tai bus pasiekta įgyvendinant
naujų įmonių kūrimą ir verslo plėtrą skatinančias iniciatyvas, teikiant pagalbą ir didinant
paslaugų prieinamumą verslo pradžiai, formuojant palankią viešąją nuomonę apie verslą ir
verslumą, sukuriant privačioms ir tiesioginėms investicijoms reikalingą infrastruktūrą. Plačiau
naudojant finansinius instrumentus, bus užtikrintas finansavimo prieinamumas verslo pradžiai ir
plėtrai. Šie rezultatai prisidės prie NRD numatyto tikslo „Gerinti verslo aplinką“.
Padidės KKI įmonių pajamos ir eksportas. NPP numatyta, kad 2020 m. KKI sudarys 7
proc. nuo BVP. Siekiant šio rezultato bus kuriamos/sustiprintos paskatos verslumui KKI
sektoriuje (finansuojant KKI skatinimo instrumentus), skatinamas naujų KKI produktų ir
paslaugų kūrimas bei eksportas (pavyzdžiui organizuojant pristatymus užsienyje) ir sukurta KKI
veiklai reikalinga infrastruktūra – meno kūrėjų rezidencijos ir KKI bendradarbiavimui
reikalingos platformos (slėniai).
Sukurtos galimybės neeksportavusioms įmonėms integruotis į tarptautines rinkas, o jau
eksportuojančioms – padidinti eksporto dalį ir atrasti naujas nišines rinkas. Atitinkamai padidės
eksporto dalis (NPP numatytas tikslas 2020 m. pasiekti, kad eksporto ir BVP santykis siektų 100
proc.; 2011 m. jis siekė 77,9 proc.).
Pagerinti Lietuvos verslo produktyvumo rodikliai. Aukštesnių produktyvumo rodiklių
ketinama siekti skatinant verslo įmones diegti šiuolaikiškus verslo procesus, tobulinti rinkodaros
ir ženklodaros gebėjimus ir atnaujinti pasenusius technologinius gamybos pajėgumus. Taip bus
sudarytos sąlygos daugiau Lietuvos verslo įmonių kurti naujus unikalius tarptautinėms rinkoms
skirtus produktus ir paslaugas.
Įgyvendinant šį tematinį tikslą EŽŪFKP investicijomis padidins žemės ir maisto ūkio
bei miškininkystės konkurencingumą, nukreipiant investicijas į inovacijas, našumo augimą,
išteklių naudojimo efektyvumą. Bus skatinama vystyti naujus produktus, technologijas ir
organizacines sistemas visose tiekimo grandinės lygmenyse. Palengvinti pusiau natūrinių žemės
ūkių restruktūrizavimo ir ypač kartų kaitos procesai bei padidintas bioekonomikos sektoriaus
potencialas. Padidintas smulkus ne žemės ūkio verslo kūrimas ir vystymasis kaimo vietovėse.
Pagerinta žemės ūkio ir miško valdų struktūra ir padidintas jaunųjų ūkininkų skaičius,
modernizuota įranga ir įdiegtos naujos technologijos, kurios sektoriui užtikrins didesnės
pridėtinės vertės produktų gamybą ir padidins produktyvumą. Pridėtinė vertė, tenkanti vienam
sąlyginiam darbuotojui, turėtų išaugti iki 7,2 tūkst. eurų (2009 m. siekė 3,8 tūkst. eurų). Ūkių,
įvairinančių ekonominę veiklą, dalis turėtų padidėti nuo 1 iki 4 proc.
Įgyvendinant šį tematinį tikslą EJRŽF investicijomis bus sudarytos palankesnės sąlygos
ekonominei veiklai, pritaikant naujas idėjas, taip pat – naujų įmonių steigimui, MVĮ pajėgumų
didinimui, skatinant MVĮ įsitraukimą į ekonomikos augimo ir inovacijų procesus. Padidinti
naujų arba iš esmės patobulintų produktų, turinčių gerų perspektyvų rinkoje, naujų ar patobulintų
procesų, naujų ar patobulintų valdymo ir organizavimo sistemų sukūrimą ar teikimą rinkai.
Padidės sektoriaus produktų pridėtinė vertė.
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Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos
visuose sektoriuose rėmimas
Iš ES Tarybos 2012 m. Lietuvai patvirtintų rekomendacijų šeštoji tiesiogiai susijusi su
šiuo tematiniu prioritetu. Taryba paragino Lietuvą imtis veiksmų, kad būtų pagerintas pastatų
energinis efektyvumas, be kita ko, šalinant kliūtis ir sparčiai įgyvendinant kontroliuojančiojo
fondo iniciatyvą. 2013 m. NRD numatytos daugiausia reguliacinio pobūdžio priemonės, kurios
išspręs būsto sektoriaus renovaciją stabdančias problemas.
Pagal išteklių našumą Lietuva gerokai atsilieka nuo ES vidurkio – 2010 m. Šis Lietuvos
rodiklis siekė 0,57 EUR/kg, o ES vidurkis buvo 1,64 EUR/kg. Be to, per paskutinį dešimtmetį
Lietuvoje šio rodiklio reikšmė beveik nesikeitė, o ES vidurkis nuosekliai didėjo.
Šiltnamio dujų išmetimo į orą bei atsinaujinančių energijos išteklių analizė pateikta 1.1.
dalyje.
Centralizuotai tiekiamos šilumos efektyvumas yra mažas. Taip pat opi problema yra
neefektyvus biomasės vartojimas šilumos gamybai namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie
centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos. Kasmet yra iššvaistoma nemaži kiekiai energijos
kūrenant biomasę senuose, netvarkinguose, neefektyviuose katiluose.
Vertinant pasiekimus, teigiami pokyčiai matomi energijos naudojimo efektyvumo
srityje. Lietuvoje energijos naudojimo efektyvumas per pastarąjį dešimtmetį (2000–2010 m.)
sparčiai augo. 2010 m. galutinės energijos vartojimo intensyvumas Lietuvoje, nežiūrint
ekonomikos nuosmukio ir jo metu kiek padidėjusio energijos intensyvumo, buvo 21,5 proc.
mažesnis nei 2000 metais. Jei išliktų tos pačios energijos intensyvumo mažėjimo tendencijos, tai
2020 m. lyginamosios galutinės energijos sąnaudos būtų apie 1,5 karto mažesnės nei 2000 m. ir
iš esmės tenkintų Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje prisiimtus įsipareigojimus.
Gyvenamųjų namų renovavimo tendencijos iki 2013 m. pristatomos 1.1. dalyje. Tačiau
papildomai galima pabrėžti, kad modernizuotuose daugiabučiuose namuose iš viso sutaupyta
apie 213 GWh šilumos energijos. Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų santykinis
sumažėjimas 2012 m. palyginti su 2005 m. yra 4,26 proc. Proveržis numatomas daugiabučių
renovaciją organizuojant savivaldybių parengtų energinio efektyvumo planų pagrindu. 2013 m.
pradžioje savivaldybės paraiškas dėl modernizavimo buvo pateikusios daugiau kaip 2000
daugiabučių. Tolimesnei sėkmei reikalingas platesnis valdymo ir socialinių inovacijų
panaudojimas šioje srityje – kvartalinės renovacijos, Energy service company (ESCO) modeliu
besiremiančios renovacijos, išradingesnis renovacijos viešinimas ir valdymas.
Viešųjų pastatų renovavimo ir energijos taupymo apžvalga pateikta 1.1. dalyje.
Papildomai pažymėtina, kad naujajame laikotarpyje planuojama intensyviau renovuoti
viešuosius pastatus. Viena iš alternatyvų viešųjų pastatų renovacijai yra ESCO modelis.
ERPF investicijomis bus padidinta atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtra, ypač
biokuro naudojimas ir plėtra, padidintas energijos efektyvumas būsto ir įmonių sektoriuose,
modernizuoti centralizuoti šilumos tiekimo tinklai. Minėtos priemonės prisidės siekiant ne
mažiau kaip 20 proc. punktų padidinti energijos naudojimo efektyvumą ir AEI dalį bendrame
kuro balanse.
EŽŪFKP investicijomis bus padidintas energijos, naudojamos žemės ūkio ir maisto
gamybos sektoriuose, efektyvumas, įdiegti nauji ir praplėsti esami natūralių išmetamų teršalų
mažinimo būdai (apželdinimas mišku, darnus dirvožemio, miškų ir pievų valdymas), sumažintos
azoto oksido, amoniako ir metano emisijos, išskiriamos žemės ūkio sektoriuje, tobulinant galvijų
laikymo praktiką, mėšlo laikymo sąlygas, užtikrinant sėjomainų diegimą.
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Prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo skatinimas
Lietuvos prisitaikymo prie klimato kaitos keliamų aplinkos pokyčių politikos strateginis
tikslas – sumažinti gamtinių ekosistemų ir šalies ūkio (ekonomikos) sektorių pažeidžiamumą,
diegiant priemones, leidžiančias išlaikyti ir padidinti jų atsparumą klimato kaitos pokyčiams, ir
užtikrinant palankias visuomenės gyvenimo ir ūkinės veiklos sąlygas. Siekiant šio tikslo, visų
pirma būtina stebėti, tirti ir vertinti klimato kaitos poveikį Lietuvos teritorijoje bei atskiruose
regionuose; didinti informacijos apie prisitaikymą prie klimato kaitos koordinavimą ir sklaidą,
vykdant kvalifikuotą ir sisteminį informacijos GIS pagrindu apie klimato kaitą saugojimą,
tvarkymą ir pateikimą įvairioms interesų grupėms (mokslininkams, valstybės institucijoms,
visuomenei). Šiuo metu Lietuvoje esamos informacijos ir mokslinių tyrimų duomenų apie
klimato kaitą, jos poveikį ir galimus padarinius nepakanka, turima informacija nepakankamai
sisteminama ir neprieinama įvairioms interesų grupėms.
Lietuvoje fiksuojama ekstremaliųjų situacijų susidarymo rizika dėl gamtos reiškinių,
susijusių su klimato kaita, t.y. sausrų, potvynių, stichinių ir katastrofinių meteorologinių
reiškinių (uraganų, snygių, vėtrų): didėja ekstremaliųjų gamtinių reiškinių pasikartojamumas,
trukmė ir stiprumas, pvz., 2000–2009 m. pavasario potvyniai Nemuno žemupyje tęsdavosi 1,5–2
mėnesius, o pastaraisiais metais jie trunka apie 3 mėnesius. Iš visų Lietuvos regionų Baltijos
jūros regionas yra jautriausias klimato kaitos pokyčiams dėl prognozuojamo vandens lygio
kilimo ir potvynių grėsmės. Dėl dažnesnių uraganinių audrų mažėja smėlio ištekliai Baltijos
jūros krante ir priekrantėje, ardomi krantai. 2007–2013 m. laikotarpiu įgyvendinus krantotvarkos
priemones, Lietuvos pajūrio kranto būklė keliuose ruožuose pagerėjo, tačiau tikėtina, kad iki
2023 m. bendras išplaunamų kranto ruožų ilgis nuo 25 km (2008 m.) padidės iki 32 km. Laiku
nesiimant tinkamų krantotvarkos priemonių, kyla grėsmė, kad Lietuva, turėdama tik 90,6 km
kranto ruožą, ateityje praras patrauklius smėlėtus krantus ir juose esančias buveines.
Lietuvos gelbėjimo tarnybų parengtis ekstremaliems gamtos reiškiniams nėra
pakankama:
Vyriausybės patvirtintas priešgaisrinės saugos užtikrinimo standartas, pagal kurį per
metus ne mažiau kaip 80 proc. visų pirmųjų pajėgų atvykimo į įvykio vietą miesto
gyvenamosiose vietovėse laikas turi būti ne ilgesnis kaip 8 minutės, kaimo gyvenamosiose
vietovėse – ne ilgesnis kaip 18 minučių, tačiau gelbėjimo tarnybos šiuos rodiklius vykdo mieste
75 proc., kaimo vietovėse – 67 proc.
Šiuo metu gyventojai ir ūkio subjektai perspėjami ir informuojami apie gresiančias
nelaimes pasenusia garsine sistema (naudojama daugiau nei prieš 40 metų įdiegtą sistema P–16)
ir trumposiomis žinutėmis, naudojantis viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų
infrastruktūra. Turimomis perspėjimo ir informavimo apie pavojus priemonėmis neužtikrinamas
10 proc. gyventojų, ūkio subjektų perspėjimas, informavimas.
Atsižvelgiant į išdėstytus faktus, būtina skirti vis daugiau dėmesio ir lėšų aplinkos
monitoringo, vertinimo, kontrolės techninių pajėgumų optimizavimui ir klimato kaitos žinių
bazės plėtrai, gelbėjimo institucijų parengties valdyti dėl klimato kaitos kylančias nelaimes
stiprinimui, sistemingam krantotvarkos priemonių įgyvendinimui, veiksmingos potvynių rizikos
vertinimo ir valdymo sistemos kūrimui.
Įgyvendinant šį tematinį tikslą ERPF lėšomis tikimasi pasiekti šių rezultatų:
- užtikrinti kvalifikuotą ir nuolatinį informacijos apie aplinkos būklę ir klimato kaitą
rinkimą, saugojimą, tvarkymą ir pateikimą įvairioms interesų grupėms;
- sukurti tvirtą žinių apie klimato kaitos poveikį ir padarinius pagrindą;
- pagerinti gelbėjimo tarnybų pasirengimą reaguoti į dėl klimato kaitos kylančias
nelaimes ir likviduoti jų padarinius, investuojant i specialią techniką ir įrangą, reikalingą
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pasirengti reaguoti į galimus potvynius, miškų, durpynų gaisrus ir kitus klimato kaitos sukeltus
įvykius ir operatyviai šalinti jų padarinius. Tai padės sutrumpinti gelbėjimo pajėgų, reaguojančių
į dėl klimato kaitos kylančias nelaimes, atvykimo į nelaimės vietą laiką.
- padidinti asmenų, perspėjamų apie dėl klimato kaitos gresiančias nelaimes, dalį. Tuo
tikslu bus investuojama į gyventojų perspėjimo ir informavimo apie pavojus priemonių gerinimą
(gyventojų ir ūkio subjektų perspėjimo garsiniais ir mobiliojo ryšio įrenginiais sistemų
tobulinimą, plėtrą). Įgyvendinant krantotvarkos ir potvynių rizikos valdymo priemones padidinti
klimato kaitai jautriausių Lietuvos teritorijų dalių aplinkos atsparumą klimato kaitai, sumažinti
reikšmingą neigiamą klimato kaitos keliamų grėsmių poveikį aplinkai, žmonių sveikatai ir
gyvybei, kultūros paveldui, ekonominei veiklai ir infrastruktūrai.
Aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas
Lietuvoje susidarančių atliekų kiekis kasmet auga. Atliekų apskaitos duomenimis, 2011
m. Lietuvoje iš viso susidarė apie 5,4 mln. tonų atliekų, kurių 61 proc. buvo pašalinta, 22 proc.
perdirbta arba kitaip panaudota, 14 proc. išvežta tvarkyti į kitas šalis, o 1 proc. apdorota.
Komunalinės atliekos sudaro apie 24 proc. visų susidarančių Lietuvoje atliekų. 2011 metais
susidarė apie 1,24 mln. tonų komunalinių atliekų (407 kilogramai vienam gyventojui). Didžioji
dalis susidariusių komunalinių atliekų vis dar šalinamos sąvartynuose, t.y. 2011 metais – apie 77
proc., o perdirbta ar kitaip panaudota tik 20,4 proc. Nors yra sukurtos regioninės atliekų
tvarkymo sistemos, sparčiai plėtojamas atliekų surinkimas, įrengta ir plėtojama kita regioninė
atliekų tvarkymo infrastruktūra, atliekos šalinamos tik Europos Sąjungos reikalavimus
atitinkančiuose regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose, sukurti regioninės atliekų
tvarkymo sistemos kainodaros pagrindai, tačiau atliekos tvarkomos neatsižvelgiant į atliekų
prevencijos ir tvarkymo prioritetų (hierarchijos) eiliškumą, nėra sukurti pakankami komunalinių
atliekų surinkimo, rūšiavimo, apdorojimo, perdirbimo ir naudojimo pajėgumai, siekiant
įgyvendinti valstybines atliekų tvarkymo užduotis.
Savivaldybių duomenimis, 2010–2011 metais 94 proc. gyventojų gavo komunalinių
atliekų tvarkymo paslaugą. Paslaugos prieinamumo miestų ir kaimų gyventojams skirtumai
mažėja, tačiau išlieka: 2010–2011 metais miestuose su daugiau kaip 1000 gyventojų, paslauga
buvo teikiama 98 proc., o miesteliuose ir kaimuose su mažiau nei 200 gyventojų – 72 proc.
gyventojų. Atsižvelgiant į šiuos faktus, būtina imtis veiksmų, didinančių visuotinės komunalinių
atliekų surinkimo paslaugos prieinamumą ir užtikrinančių tinkamą komunalinių atliekų
surinkimą, paruošimą perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui.
Ne mažiau svarbu kurti atliekų tvarkymo sistemos valdymo ir metodinę bazę, tobulinti
atliekų apskaitą, įgyvendinti atliekų prevencijos skatinimo ir viešinimo priemones.
Tikslas vandens apsaugos srityje – užtikrinti, kad požeminio vandens, paviršinių vidaus
vandens telkinių, Kuršių marių, ir Baltijos jūros būklė būtų gera, paviršiniai vandens telkiniai
tiktų rekreacijos reikmėms tenkinti.
Plečiantis urbanizuotoms teritorijoms ir didėjant surenkamų paviršinių (lietaus) nuotekų
kiekiui, esamų surinkimo sistemų trūkumas ir mažas pralaidumas didina miestų teritorijų
užtvindymo riziką, o nevalytos lietaus nuotekos daro neigiamą poveikį ne tik paviršiniams, bet ir
požeminio vandens telkiniams.
Tikslas vandens apsaugos srityje – užtikrinti, kad visi šalies gyventojai gautų saugos ir
kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį.
Didžiausias iššūkis kraštovaizdžio ir biologinei įvairovei Lietuvoje išsaugoti – tinkama
Baltijos jūros priekrantės, agrarinių ekosistemų, paviršinių vandenų apsauga ir racionalus
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naudojimas, žmogaus veiklos nepaveiktų ar mažai paveiktų miškų išsaugojimas, žaliųjų plotų,
jungčių išlaikymas urbanizuotose teritorijose. Siekiant išsaugoti įvairaus teritorinio lygmens
kraštovaizdžio arealus ir jų geoekologinį potencialą, būtina užtikrinti tinkamą jų planavimą,
naudojimą ir tvarkymą.
Pagrindinė šiuo metu biologinės įvairovės išsaugojimo srityje egzistuojanti problema –
rūšių buveinių ir populiacijų nykimas, ypač dėl išaugusio miškų naudojimo, žemės ir miškų ūkio
technologijų kaitos, miškų ir šlapžemių natūralaus hidrologinio režimo sutrikdymo, sparčios
statybų, pramonės ir infrastruktūros plėtros, vandens telkinių pakrančių užstatymo, aplinkos
taršos, neracionalaus gamtos išteklių naudojimo. Dėl teritorijų naudojimo būdo, hidrologinio
režimo pakeitimų didėja natūralių buveinių ir rūšių vietinių populiacijų fragmentacija, blogėja
sąlygos rūšims migruoti, keistis genetine informacija tarp izoliuotų vietinių populiacijų, todėl
kyla grėsmė jų išlikimui. Invazinių augalų ir gyvūnų rūšių, užimančių nykstančių rūšių buveines
arba suardančių pusiausvyrą ekosistemose, plitimas taip pat kelia grėsmę biologinei įvairovei ir
visuomenės sveikatai, daro didelę žalą ekonomikai, reikalauja didelių išlaidų šioms naujoms
rūšims suvaldyti.
Kraštovaizdžio ir biologinei įvairovei išsaugoti Lietuvoje sukurta saugomų teritorijų
sistema apima 15,6 proc. šalies sausumos ploto, didesnioji jos dalis priskirta Europos
ekologiniam tinklui „Natura 2000“. Saugomų teritorijų būklei didžiausią neigiamą įtaką daro
statybų ir intensyviai rekreacijai reikalingos infrastruktūros plėtra, nykstantis tradicinis
ekstensyvus žemės ūkis, didėjantis privačių miškų naudojimas. Neužtenka vien įsteigti saugomas
teritorijas, būtina sukurti reikiamas teisines, administracines, planavimo, informavimo, švietimo
bei kitas prielaidas saugomų teritorijų tikslams pasiekti, įgyvendinti konkrečias apsaugos ir
tvarkymo priemones, atkurti pažeistus kompleksus bei objektus, nuolat prižiūrėti saugomus ir
lankomus objektus. Užtikrinant gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugą bei išsaugant
kraštovaizdžio įvairovę, svarbu sukurti teritorinio ir strateginio planavimo dokumentų sistemą.
Pagal piliečių aplinkosaugos aktyvumo ir aplinkai palankios asmeninės elgsenos
rodiklius Lietuva vis dar atsilieka nuo ES vidurkio, todėl būtina imtis gyventojų informavimo,
švietimo apie aplinkos problemas ir gyventojų aplinkosauginio aktyvumo skatinimo priemonių –
įgyvendinti ekologinio švietimo projektus, siekiant paskatinti visuomenę daugiau domėtis
aplinkos ir gamtos apsauga. Skatinant domėjimąsi gamta svarbu užtikrinti, kad lankymasis
natūralioje gamtoje darytų kuo mažiau žalos pačiai gamtai. Valstybiniuose parkuose nuosekliai
įgyvendinamos jų pritaikymo lankymui priemonės, tačiau pažintinių takų pėstiesiems ir
dviratininkams, vandens trasų, apžvalgos bokštų ir regyklų vis dar trūksta. Labai svarbu ne tik
įrengti atskirus objektus, bet ir sujungti juos į sistemą. Ypač trūksta infrastruktūros, kuri ne tik
atskleistų saugomų objektų vertę, bet ir mokytų tinkamai elgtis gamtoje.
Lietuvoje yra daugiau kaip 16 tūkst. nekilnojamųjų kultūros vertybių, tačiau tik nedidelė
jų dalis yra deramai ištirtos, renovuotos ir pritaikytos panaudojimui. Egzistuoja rizika, kad dalis
šio paveldo gali visiškai sunykti. Vietos paveldo objektai menkai žinomi ir todėl nepanaudojami
turizmui.
Didžiausius iššūkius teritorinei plėtrai Lietuvoje kelia gyventojų skaičiaus mažėjimas –
su šiuo reiškiniu susiduria visi šalies miestai, neišskiriant ir sostinės – Vilniaus, ir dauguma
kaimo vietovių. Vien 2008–2012 m. miestų gyventojų šalyje sumažėjo 10,8 proc. (tai daugiau
negu kaimo vietovėse – 10,4 proc.). Lietuvoje miestų vystymuisi būdingas stichiškumas,
daugiausia priklausantis nuo to, kad bendri miestų ir priemiesčių savivaldybių uždaviniai yra
sprendžiami nesusiejant jų tarpusavyje. Todėl Lietuvoje nuo 1998 m. kompaktiškos miesto
struktūros išskydo – 2010 m. urbanizuotų teritorijų gyventojų tankumas Lietuvoje siekė vos 39
gyv. / ha (minimalus urbanizuotos struktūros gyventojų tankis – 30 gyv. / ha). Dėl to miestų
plėtra vertintina kaip netausojanti išteklių – daugėja užstatytų teritorijų, plečiama transporto
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infrastruktūra, nors gyventojų mažėja. Miestų išskydimą lemia tai, kad Lietuvoje neišnaudojamas
konversijos potencialas. Pavyzdžiui, apleistų teritorijų naujo panaudojimo potencialas Vilniuje
yra apie 500 hektarų, iš jų centro teritorijoje – net 120 hektarų. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad,
plėtrai naudojant jau urbanizuotas teritorijas, galima sutaupyti 20–40 procentų žemės išteklių,
15–25 procentais sumažinti transporto infrastruktūros, o 7–15 procentų – vandentiekio ir
vandenvalos įrenginių poreikį. Demografinės, socialinės ir ekonominės tendencijos rodo, kad
skirtingais teritoriniais pjūviais – 5 didžiuosiuose miestuose, mažuose ir vidutiniuose miestuose
ir kaimo vietovėse – socialinės ir ekonominės problemos pasireiškia nevienodai ir jas reikia
spręsti atskirai kiekvienu atveju. Urbanistinių struktūrų išskydimas, nekontroliuojama plėtra į
priemiesčius ir miesto centre besiformuojantys skurdo, nusikalstamumo, taršos židiniai – tai
aktualiausios didžiųjų miestų problemos. Nedidelį mažų ir vidutinių miestų patrauklumą,
gyventojų skaičiaus mažėjimą lemia neišvystyta, prastos kokybės gyvenamoji, investicinė ir
verslo aplinka. Kaimo vietovėse ypač ryškios demografinės problemos, skurdas, menkas viešųjų
paslaugų prieinamumas.
Įgyvendinant šį tematinį tikslą ERPF ir Sanglaudos fondo investicijomis, tikimasi
pasiekti šių rezultatų:
Padėtis atliekų sektoriuje iš esmės pasikeis taip, kad sąvartynuose šalinamų biologiškai
skaidžių atliekų kiekis skaičiuojant pagal 2000 m. pašalintą šių atliekų kiekį sumažės bent iki 35
proc. 2020 m., Bus peržiūrėti Regioninių atliekų tvarkymo centrų veiklos finansavimo principai
ir bus skatinamas kuo didesnis atliekų rūšiavimas ir jų pakartotinis naudojimas. Planuojami
finansiniai instrumentai ir dotacijos Regioninių atliekų tvarkymo centrams, savivaldybėms ir
atliekas tvarkančioms įmonėms tam, kad pagerėtų sistemos valdymas, planavimas ir plėtra.
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 proc. ir 79 proc. 2012 m. iki (atitinkamai) 83 proc. ir 81 proc. 2020
m. Taip pat vidutiniškai šalies mastu sumažės geriamojo vandens nuostoliai tinkluose nuo 30
proc. 2011 m. iki 25 proc. 2020 m.
Bus gerinama gamtos paveldo vertybių ir kraštovaizdžio apsaugos būklė, sudarytos
platesnės galimybės visuomenei susipažinti su šiomis vertybėmis, kartu didinant gyventojų
aplinkosauginį aktyvumą ir informuotumą apie aplinkos problemas.
Kultūros paveldas bus tiriamas, restauruojamas, aktualizuojamas ir pritaikytas
kultūriniams ir socialiniams visuomenės poreikiams, bus padidinta kultūros paveldo išliekamoji
vertė ir jį lankančių gyventojų skaičius. Produktų lygmenyje bus svarbūs kultūros paveldo
objektų (statinių), kurie atlikus tvarkybos darbus, iš dalies ar pilnai pradėti naudoti ir (ar) lankyti.
Siekiama stiprinti Lietuvos nacionaliniais, ES teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais
saugomų augalų ir gyvūnų rūšių ir buveinių apsaugą, reguliuoti invazinių augalų ir gyvūnų rūšių
populiacijas, mažinti kitas tiesiogines grėsmes biologinei įvairovei ir užtikrinti kuo geresnes
sąlygas šalies biologinės įvairovės išsaugojimui.
Įgyvendinant šį tematinį tikslą EŽŪFKP ir EJRŽF investicijomis tikimasi pasiekti šių
rezultatų:
Išsaugotos ir pagerintos nuo žemės ūkio ir miškininkystės priklausančios ekosistemos
per bioįvairovės, įtrauktos į NATURA 2000 vietoves. Taip pat palaikoma kraštovaizdžio būklė,
skatinant aplinkai draugiškų ūkininkavimo sistemų, įskaitant ekologinį ūkininkavimą, plėtrą ir
prarandamų pajamų kompensavimą NATURA 2000 vietovėse ir vietovėse, kuriose yra gamtinių
kliūčių, taip pat remiant vietines gyvulininkystės veisles (EŽŪFKP). Biologinės įvairovės ir
ekosistemų funkcijų skatinimas, įskaitant NATURA 2000 ir ekologiškas infrastruktūras,
gausinant ir saugant žuvininkystės regionų gamtos išteklius, įskaitant kovą su klimato kaita,
diegiant akvakultūros metodus, kurie dera su savitais aplinkosaugos poreikiais ir kuriems
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taikomi specialūs valdymo reikalavimai dėl NATURA 2000 teritorijų nustatymo, dalyvaujant
aplinkos apsaugos ir biologinės įvairovės atkūrimo ir gerinimo programose (EJRŽF).
Dalyvaujant žuvininkystės bendruomenėms, sutvarkyti ir įrengti trys žuvininkystės,
akvakultūros ir jūrinės kultūros ir architektūros paveldo objektai (EJRŽF), bus toliau
prisidedama prie tautinio paveldo Lietuvoje išsaugojimo ir puoselėjimo (EŽŪFKP EŽŪFKP).12
Tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse
šalinimas
Iš ES Taryba 2012 m. Lietuvai patvirtintų rekomendacijų šeštoji tiesiogiai susijusi su
šiuo tematiniu prioritetu. Taryba paragino Lietuvą imtis veiksmų, skatinant energijos tinklų
konkurenciją, gerinant tiek elektros energijos, tiek dujų tinklų jungtis su ES šalimis. Lietuva
neturi sąveikios geležinkelių sistemos su Europinio standarto geležinkelio vėžės sistema.
Nepakankamas krovinių ir keleivių vežimo intermodalumas neužtikrina efektyvaus transporto
infrastruktūros panaudojimo. Labai ryški Lietuvos atskirtis pagal susisiekimą oro transportu,
todėl būtina toliau tobulinti oro uostų infrastruktūrą. Nepakankama sąveika tarp oro uostų ir
geležinkelio. Didėjantis krovinių srautas jūrų uoste reikalauja kokybiškesnės uosto
infrastruktūros, geresnių jungčių su geležinkeliu, automagistralėmis. Kurį laiką gerėję eismo
saugos rodikliai pastaruoju metu nustojo augti, be to, atotrūkis nuo ES vidurkio (atitinkamai 92 ir
62 žuvusieji milijonui gyventojų) vis dar yra labai didelis.
Geležinkelių tinklas Lietuvoje yra fiziškai nusidėvėjęs. Nors jis palaipsniui
atnaujinamas, tačiau techniniai infrastruktūros parametrai (pavyzdžiui posūkių spinduliai)
neleidžia daugelyje ruožų pasiekti reikalingą greitį (iki 160 km/h keleivių pervežimui ir 120
km/h kroviniams), tad viršutinės infrastruktūros dalies (bėgių, pabėgių, ryšių sistemų)
modernizavimas iš esmės neišsprendžia greičio problemos. Antrųjų kelių trūkumas lemia mažą
geležinkelio pralaidumą. Labai mažai išplėtotas elektrifikuotų geležinkelio linijų tinklas (6,9
proc. 2009 m., palyginti su 45,8 proc. vidutiniškai ES–27). Lietuvos visuomenei gręsiantis
pavojus geležinkelių transporto srityje – per metus žūčių ir sunkių sužalojimų ir traukinių
nuvažiuotų kilometrų skaičiaus santykis (rodiklio reikšmė 2590) viršija ES šalių geležinkelių
transporto keliamo pavojaus visuomenei vidurkį (rodiklio reikšmė – 785) daugiau nei 3 kartus.
Prasidėjusi ekonominė krizė neigiamai paveikė Lietuvos oro transporto sektorių –
sumažėjo aptarnautų keleivių (27 proc. 2009 m., lyginant su 2008 m.), krovinių, orlaivių
skaičius, tačiau ES struktūrinių fondų investicijos į keleivių terminalų, kilimo–tūpimo takų
(KTT), riedėjimo takų, peronų modernizavimą ir plėtrą suteikė Lietuvos oro uostams sąlygas,
gerinti keleivių aptarnavimo kokybę ir užtikrinti skrydžių saugą. Augant keleivių skaičiui, būtina
plėsti ir modernizuoti infrastruktūrą, tačiau visų trijų Lietuvos oro uostų plėtra yra dalinai
apribota (miestų gyventojų, pramoninių parkų, saugomų teritorijų ir kt.). Todėl būtina tinkamai
išnaudoti turimas erdves, diegti naujas keleivių, skrydžių valdymo technologijas. Lietuvos oro
uostų silpnosios pusės susijusios su techninio pajėgumo trūkumu (Vilniaus oro uostas dėl
nepakankamai ilgo tako negali priimti didelių keleivinių orlaivių, nepakankami Kauno oro uosto
keleivių terminalo pajėgumai), neišvystyta infrastruktūra aptarnauti tranzitinius keleivių ir
krovinių srautus. Numatoma, kad iki 2020 m. pasaulio oro uostuose aptarnaujamų keleivių
skaičius vidutiniškai augs 3 proc. per metus. Lietuvoje prognozuojami spartesni augimo tempai –
apie 6‒8 proc.
Lietuvoje automobilių kelių tinklas dar neatitinka Vakarų Europos šalių lygio, todėl
12
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39

Partnerystės sutarties projektas
būtina toliau vystyti automobilių kelius – 1603 km Lietuvos kelių yra TEN-T tarptautiniai
transporto koridoriai, jų ,,siaurų vietų“ šalinimas ir būklės gerinimas labai svarbus užtikrinant
sklandų tarptautinio tranzitinio transporto judėjimą ir eismo saugumą. Kelių transporto indėlis į
bendrą transporto sektoriaus veiklų sukurtą pridėtinę vertę sudaro apie 81,8 proc. Šie rodikliai
didesni už ES vidurkį ir parodo tiek visos susisiekimo sistemos, tiek automobilių kelių transporto
svarbą mūsų šalies ūkiui. Šiuo metu Lietuvoje yra daug ruožų, kurie neatitinka TEN-T keliams
taikomų reikalavimų. Europinis suinteresuotumas yra rekonstruoti šiuos ruožus ir užtikrinti
saugias, patogias tranzitinių ir ilgų atstumų eismo sąlygas pagal eismo intensyvumą, kelio svarbą
ir tarptautinius standartus. Todėl naujajame laikotarpyje aplinkkelių tiesimo klausimas išliks
aktualus.
Augant šalies ekonomikai ir visuomenės gyvenimo lygiui, vartotojų reikalavimai
transporto paslaugų lygiui ir infrastruktūros kokybei taip pat nuolat didėja. Atsižvelgiant į šiuos
pokyčius, turi būti nuolat pertvarkomas ir plėtojamas valstybinės ir vietinės reikšmės transporto
tinklas, užtikrinantis reikiamus teritorijų ekonominius ryšius bei prieigą prie rinkų. Regioninės
transporto infrastruktūros tinklo modernizavimas bei plėtra labai prisidės prie aukštesnės verslo
aplinkos kokybės ir efektyvesnės socialinės sanglaudos siekių įgyvendinimo. Tinkama transporto
infrastruktūros būklė padės pritraukti investicijų į gyvenvietes, miestelius, savivaldybių ir kt.
administracinius centrus, užtikrins mobilumą tarp kaimo ir miesto, sumažins nedarbo lygį.
Papildant 1.1. dalyje aptartą Lietuvos krašto kelių būklę ir taršos problemas sukeliančias
priežastis (senas automobilių parkas), atkreiptinas dėmesys į menkai išvystytą tvarų judumą (t.y.
priklausomybės nuo automobilio mažinimą) skatinančias sistemas (pėsčiųjų ir dviračių
transporto infrastruktūra, integruotas multimodalinis viešasis transportas, kombinuotojo
transporto kelionių sistemos (P+R (angl. park and ride) bei B+R (angl. bike and ride) –
Lietuvoje tik 0,5 proc. visų kelionių į darbą sudaro kelionės dviračiais, o ES vidutiniškai – 5
proc.), intelektinės transporto sistemos ir pan.), nepakankamą sąveiką tarp keleivių vežimo
skirtingomis viešojo transporto rūšimis. Pasenęs geležinkelių riedmenų parkas neatitinka
aplinkosaugos reikalavimų, neužtikrina reikiamo saugumo, mažina pervežimų ir kelionių
geležinkeliais patrauklumą ir patikimumą. CO2 išmetimą iš automobilių didele dalimi lemia ir
neefektyvios miestų transporto sistemos, priemiestinio transporto kokybė ir žemas prieinamumas
kaimo vietovių gyventojams. Vieningų vietos ar regioninių (apimančių tiek regiono centrą, tiek
aplinkines teritorijas) strategijų nebuvimas sukuria ne tik aplinkosaugines, transporto sektoriaus,
bet ir socialines problemas – dalis Lietuvos kaimiškų teritorijų ar priemiestinių teritorijų
gyventojų yra izoliuoti nuo didesnių darbo vietas kuriančių centrų, arba gali jas pasiekti tik
automobiliu (o tai yra didelė problema mažas pajamas gaunantiems ar nedirbantiems
gyventojams), didelis automobilių transporto srautas kelia aplinkosaugines problemas miestuose
(aplinkos tarša, CO2 išmetimai, triukšmas), tai nesudaro sąlygų deramai naudoti esamo miestų
ekonominio potencialo ir padidinti miesto ir kaimo teritorijų integracijos. Mažų ir vidutinių
miestų atsilikimą (tiek fizinį, tiek ekonominį) lemia ir tai, kad jie nėra pakankamai integruoti į
nacionalinius ir transeuropinius transporto tinklus, neišnaudojamos alternatyvaus, įvairių rūšių
transporto galimybės. Dideli pasiekiamumo netolygumai didina socialinių išmokų poreikį, gilina
socialinę atskirtį ir išstumia pažeidžiamas grupes iš darbo rinkos. Lietuvoje eksploatuojami
santykinai seni elektros energijos ir dujų perdavimo tinklai, neturintys jungčių su kontinentinės
Europos ir Šiaurės šalių tinklais. Todėl importuoti energiją galima tik iš kelių valstybių. To
pasėkoje Lietuva negali įsigyti energijos už ekonomiškai pagrįstą kainą.
Didėjant automobilių skaičiui bei eismo srautų intensyvumui, eismo įvykių skaičius
Lietuvoje auga. Palyginti su kitomis Europos valstybėmis Lietuvoje avaringumo rodikliai yra
vieni blogiausių, todėl būtina skirti daugiau dėmesio saugaus eismo užtikrinimui. Per
pastaruosius 5 m. pasiektas esminis persilaužimas eismo saugos srityje. Žuvusių keliuose skaičių
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pavyko sumažinti daugiau kaip dvigubai, o Lietuva tapo tik viena iš kelių valstybių, įgyvendinusi
Veronos deklaracijoje ir 2001 m. Baltojoje transporto knygoje iškeltą tikslą ‒ per dešimt metų
žuvusiųjų skaičių sumažinti perpus. Pagal šio rodiklio dinamiką Lietuva yra pirmaujanti Europos
Sąjungoje. Tačiau kurį laiką gerėję eismo saugos rodikliai pastaruoju metu nustojo augti, be to,
atotrūkis nuo ES vidurkio (atitinkamai 92 ir 62 žuvusieji milijonui gyventojų) vis dar yra labai
ženklus, todėl 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu toliau bus siekiama pagerinti eismo
saugą diegiant inžinerines eismo saugos priemones.
Lietuvos tikslas oro kokybės apsaugos srityje – užtikrinti, kad Lietuvoje į aplinkos orą
išmetamas teršalų kiekis neviršytų tarptautiniuose ir ES teisės aktuose nustatyto kiekio, oro
teršalų koncentracija aplinkos ore neviršytų žmogaus sveikatai ir aplinkai nepavojingų aplinkos
užterštumo lygių. Daugiausia sveikatos problemų sukeliantys oro teršalai – kietosios dalelės.
Lietuvos didmiesčiuose aplinkos oro taršos kietosiomis dalelėmis problema ypač opi šaltuoju
sezono metu ir pavasarį, kai po žiemos gatvėse susikaupęs ir laiku nepašalintas purvas transporto
priemonių ar stipresnio vėjo pakeliamas į aplinkos orą. Tam, kad būtų įgyvendinti vis
griežtėjantys tarptautiniai Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolų,
kitų, su teršalų išmetimo į aplinkos orą reglamentavimu susijusių konvencijų, reikalavimai bei
ES Teminėje oro taršos strategijoje nustatyti teršalų išmetimo kiekio mažinimo iki 2020 metų
uždaviniai, turi būti užtikrintas veiksmingas aplinkos oro taršos ir kokybės valdymas.
Įgyvendinant šį tematinį tikslą ERPF ir Sanglaudos fondo investicijomis tikimasi
pasiekti šių rezultatų:
Koordinuotai modernizuota ir išplėtota TEN-T tinklo (kelių, geležinkelių, miestų (ypač
viešojo transporto), jūrų ir oro uostų) infrastruktūra, kad būtų pasiekta įvairių transporto rūšių
subalansuota plėtra, derama jų sąveika su ES valstybių narių ir trečiųjų šalių transporto
sistemomis. Pagrės Lietuvos pasiekiamumas ir drauge padidės šalies patrauklumas tarptautiniu
mastu, šalies verslo konkurencingumas, sumažės oro tarša miestuose ir už jų ribų. Tam
pasitarnaus šiuolaikiška, šalies verslui funkcionuoti būtina infrastruktūra.
Numatomos šios svarbiausios investavimo kryptys:
 išplėtota nepakankama sausumos transporto infrastruktūros jungtis su kitomis ES
valstybėmis ir trečiųjų valstybių transporto tinklais; padidintas Lietuvos konkurencingumas
plėtojant jūrų ir vidaus vandenų transportą; pagerintas Lietuvos pasiekiamumas oro transportu;
 išplėtota įvairių rūšių transporto sąveikai būtina infrastruktūra; įdiegtos intelektinės
transporto sistemos ir paslaugos; pagerintos judumo (mobilumo) sąlygos ir efektyviau valdoma
judumo paklausa; išplėtota viešojo transporto infrastruktūra ir padidintas miestų viešojo
transporto konkurencingumą; išplėtotas ir modernizuotas miestų gatvių tinklas ir sumažintos
grūstys; įdiegtos ir išplėtotos aplinkosaugos priemonės, sumažintas CO2; pagerintos didžiųjų
miestų gatvių valymo technologijos ir patobulintas oro kokybės valdymas; įdiegtos eismo,
skrydžių, navigacijos saugos ir saugumo priemonės kelių, geležinkelių, vandens, oro transporto
sektoriuose; įdiegtos eismo saugą gerinančios ir oro taršą mažinančios priemonės; išplėtotos
intelektinės transporto srautų valdymo ir kontrolės sistemos, išplėtotos pažangios eismo
kontrolės sistemos; išplėtota pėsčiųjų ir dviračių transporto infrastruktūra.
Šiuos rezultatus planuojama stebėti trimis pagrindiniais rodikliais: iki 2020 m. viešuoju
miesto transportu vežamų keleivių skaičius padidės nuo 387 mln. (2012 m.) iki 430 mln.,
krovinių skaičius – nuo 106 mln. t iki 140 mln. t, o žuvusiųjų skaičius keliuose per metus
sumažės nuo 297 iki 150. Taip pat numatoma stiprinti vidaus elektros ir dujų tinklus, kurie
padėtų integruoti į rinką tarpvalstybines dujų ir elektros jungtis su kitomis ES valstybėmis
narėmis, taip sumažinant energetinę priklausomybę nuo vienintelio energijos išteklių tiekėjo ir
užtikrinant ilgalaikį Lietuvos energetinį saugumą ir konkurencingą energetikos sektorių.
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Užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas
Ekonominio nuosmukio metu Lietuvoje stipriai išaugo nedarbas ir 2010 m. fiksuotas
rekordinis nedarbo lygis – 17,8 proc. Nors 2011–2012 m. laikotarpiu jis sumažėjo, tačiau vis dar
išlieka aukštas ir viršija ES vidurkį (2012 m. Lietuvoje nedarbas siekė 13,3 proc., ES27 – 10,5
proc.). Nekvalifikuotų darbuotojų bei neįgaliųjų padėtis darbo rinkoje ir jų nedarbo rodikliai yra
dar prastesni už šalies vidurkį. Žemos kvalifikacijos darbuotojų nedarbo lygis – antras pagal dydį
ES ir 2011 m. siekė 37,3 proc. (ES27 vidurkis – 14,8 proc.), žemas neįgaliųjų integracijos į
darbo rinką lygis – profesinės reabilitacijos programose dalyvauja tik keli procentai registruotų
neįgalių bedarbių. Be to, pastaraisiais metais reikšmingai išaugo ilgalaikis nedarbas, kuris 2012
m. siekė 6,5 proc. (ES vidurkis – 4,5 proc.). Norint įtraukti daugiau gyventojų į darbo rinką,
darbo jėgos aktyvumo skatinimo lygis yra nepakankamas. 2009 m. Lietuvoje jis siekė 4,7 proc. ir
buvo vienas mažiausių ES (kur siekė 28,9 proc.). NPP įtvirtintas tikslas – 2020 m. sumažinti
bendrą nedarbo lygį iki 7,5 proc. Viena iš 2012 m. Europos Tarybos rekomendacijų Lietuvai
nurodo spęsti aukšto nedarbo, visų pirma, jaunimo, žemos kvalifikacijos darbuotojų ir ilgalaikių
bedarbių, problemą, skiriant daugiau išteklių aktyvios darbo rinkos politikos (ADRP)
priemonėms ir kartu gerinant jų veiksmingumą.
2012 m. Lietuvoje užimtumo lygis siekė 68,7 proc. ir buvo netgi kiek didesnis nei ES
vidurkis (ES 27 – 68,5 proc.), tačiau Nacionalinėje reformų programoje numatytas nacionalinis
strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo tikslas siekia 72,8 proc. ir reikalauja papildomų
ilgalaikių pastangų ir investicijų.
Krizės metu itin išryškėjo jaunimo nedarbo problema, nes jaunuoliai neturi gebėjimų ir
praktinės patirties, kurios reikalauja darbdaviai. Jaunimo nedarbo lygis tapo vienu aukščiausių
Europoje – 2011 m. siekė 32,9 proc. (ES27 – 21,4 proc.).
Žemas verslumo ir savarankiško užimtumo lygis. Galiojančios politikos priemonės
neskatina savarankiško darbo ir darbo vietas kuriančio verslo steigimo. Per pastaruosius
penkerius metus savarankiškai dirbančių asmenų (tarp jų ir samdančių darbuotojus) skaičius
sumažėjo beveik 32 proc. punktais ir 2011 m. savarankiškai dirbo 9,1 proc. asmenų (ES27 – 15
proc.).
2010 m. įgyvendinus Lietuvos darbo biržos struktūrinę pertvarką (iš buvusių 45 liko 10
teritorinių darbo biržų), reikalinga pritaikyti teritorinių darbo biržų infrastruktūrą tinkamoms
paslaugoms teikti. Investicijos į plėtrą ir modernizavimą pradėtos 2007–2013 m. programavimo
laikotarpiu, kurias reikėtų tęsti.
Aukštesnis už vidutinį nedarbo lygis kaimo vietovėse. Nedarbo problema kaimo
vietovėse yra gerokai opesnė nei mieste. 2012 m. nedarbo lygis kaime siekė 19,5 proc. ir buvo
6,3 proc. didesnis už šalies vidurkį. Be to, didelė dalis užimtų kaimo gyventojų dirba žemės ūkio,
miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuje. Vis dar nepakankama netradicinių (alternatyvių)
kaimo ekonominės veiklos sferų plėtra bei vangus naujų darbo vietų kūrimas lemia lėtai didėjantį
žmonių užimtumą kaime.
Nepakankama gyventojų natūrali kaita ir senėjimas yra vienas iš esminių veiksnių,
lemiančių ir lemsiančių neigiamus pokyčius regionų demografinėje struktūroje – ir šis procesas
stebimas jau nuo 1994 metų. Taigi, ilgalaikėje perspektyvoje, net ir stabilizavusis migracijos
srautams, darbingo amžiaus gyventojų daugelyje šalies regionų mažės. Geriau išnaudojant
teritorijų potencialą didėja galimybės ir įtraukti į darbo rinką buvusias neaktyvias visuomenės
grupes: 2011 m. darbo jėgos aktyvumo lygis Lietuvoje siekia 72 proc., t.y. 28 proc. darbingo
amžiaus šalies gyventojų nedirba ir neieško darbo, atskiruose regionuose ši gyventojų dalis yra
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dar didesnė – iki 35 proc.
Sparčiausiai neigiami demografiniai procesai vyksta mažuose ir vidutiniuose miestuose.
2007–2012 m. gyventojų skaičiaus mažėjimo tempas mažų ir vidutinių miestų grupėje siekė 13,3
proc., o kai šie miestai buvo nutolę nuo didžiųjų miestų per 50 ir daugiau kilometrų – 13,8 proc.
Per tą patį laikotarpį kaimo vietovėse gyventojų sumažėjo 11,2 proc. punkto, o didžiuosiuose
miestuose – 9,7 proc. punkto. Mažėjant gyventojų skaičiui, didėja ir mažųjų miestų
infrastruktūros santykiniai išlaikymo kaštai, mažėja teikiamų viešųjų paslaugų. Mažesniuose
miestuose sutelktas nemažas pramonės potencialas, kuris prarandamas mažėjant reikiamą
kvalifikaciją turinčių gyventojų.
Didelius iššūkius užimtumą skatinančiam ekonomikos augimui kelia nesubalansuota
šalies teritorinė plėtra: 2010 m. 5 didžiausiems miestams teko 65,4 proc. visos šalyje sukuriamos
pridėtinės vertės (be prekinės žemės ūkio gamybos), 2012 m. pradžioje juose veikė 63,6 proc.
mažų ir vidutinių įmonių, kai šiuose miestuose gyveno apie 40,3 proc. šalies gyventojų. Šalies
ekonominis potencialas yra sukoncentruotas penkiose didžiausiuose miestuose, todėl jie
sutraukia ir didelius migracijos srautus, o su naujais gyventojais gaunamos ir papildomos
socialinės problemos. Viena iš jų – nepatraukliose ar apleistose didžiųjų miestų dalyse
(mikrorajonuose) besiformuojantys socialinių patologijų, nusikalstamumo židiniai, kurie
reikšmingai veikia situaciją visame mieste ir neleidžia iki galo išnaudoti šių miestų potencialo
kuriant darbo vietas (šiuose miestuose gyvena 35 proc. visų šalies registruotų jaunų bedarbių).
Kitas aiškiai stebimas procesas yra susijęs su aktyvia migracija į priemiesčių teritorijas – vyksta
kompaktiškų miesto struktūrų išskydimas. Dėl to vykstanti miestų plėtra vertinama kaip resursų
netausojanti – daugėja užstatytų teritorijų, plečiama transporto infrastruktūra, nors gyventojų
skaičius mažėja.
Įgyvendinant šį tematinį tikslą ESF investicijomis tikimasi pasiekti šiuos rezultatus:
Padidės (konkrečių grupių) įsidarbinimo galimybės. Tai bus pasiekta įgyvendinant
ADRP priemones, individualius užimtumo veiklos planus, diegiant profiliuotą bedarbių
aptarnavimo modelį, teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems ir t.t. Įsidarbinimo
galimybių padidinimas padės spręsti aukšto nedarbo lygio problemą, prisidės prie nacionalinio
strategijos „Europa 2020“ rodiklio užimtumo srityje pasiekimo ir padės įgyvendinti 2012 m.
Europos Tarybos rekomendaciją Lietuvai dėl aukšto nedarbo problemos sprendimo, skiriant
daugiau išteklių ADRP priemonėms ir gerinant jų veiksmingumą.
15–24 m. jaunimui bus palengvintos galimybės integruotis į darbo rinką, teikiant
individualios pagalbos, informavimo, konsultavimo dėl profesijos pasirinkimo paslaugas,
subsidijuojant darbo vietas, pasiūlant profesinės kvalifikacijos tobulinimo galimybės (praktikų,
stažuočių), skatinant jaunimą pradėti verslą. Šios investicijos prisidės prie nacionalinio tikslo
(įtvirtinto NPP) 2020 m. sumažinti jaunimo darbo lygį iki 16 proc. ir padės įgyvendinti 2012 m.
Europos Tarybos rekomendaciją Lietuvai.
Padidės kuriamų labai mažų ir mažų įmonių skaičius bei savarankiškai dirbančių
asmenų skaičius. Tokiu būdu bus pasiektas NPP numatytas nacionalinis tikslas ne tik sustabdyti
savarankiškai dirbančiųjų mažėjimo tendenciją, bet ir padidinti jų dalį iki 13 proc. Tai bus
pasiekta teikiant verslo paramos paslaugas, sukuriant finansines priemones (mikro-kreditus,
garantijas), taikant kitas paskatas naujiems verslams.
Įgyvendinant šį tematinį tikslą ERPF investicijomis:
Padidės miestų investicinis ir gyvenamosios aplinkos patrauklumas ir taip prisidės prie
integracinio ekonominio augimo – padidės teritorijų ekonominė sanglauda ir pagerės sąlygos
tolygiai didėti vietiniam užimtumui.
Sumažės ekonominio vystymosi netolygumai šalyje.
Padidės sanglauda pagal BVP vienam gyventojui – nuo 0,8 iki 1 proc. punkto 2023
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metais.
Modernizuotos rekreacinės ir poilsio zonos, darbo rinkos institucijų infrastruktūra, kuri
sudarys galimybes teikti efektyvias ir kokybiškas paslaugas.
EJRŽF investicijomis paskatintas užimtumui palankaus ekonomikos augimo rėmimas,
kuriant vidinį potencialą, kaip teritorinės strategijos konkrečioms vietovėms dalį – skatinamos
naujovės ir pridėtinės vertės bei darbo vietų kūrimas žuvininkystės regionuose, remiamas veiklos
diversifikavimas, stiprinamas žuvininkystės bendruomenių vaidmuo vykdant vietos plėtrą, tuo
pačiu kompleksiškai sprendžiant žuvininkystės regionams būdingas problemas – didinant jų
konkurencingumą ir gyvenamosios vietos patrauklumą, skatinant jų ekonomikos augimą.
Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu
2011 m. gyventojų pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo duomenimis, skurdo riziką ar
socialinę atskirtį patyrė 1,080 mln. asmenų arba 33,4 proc. Lietuvos gyventojų. Palyginti su 2011
m. ES vidurkiu, kuris buvo 24,1 proc., Lietuvos skurdo rizikos lygis buvo vienas aukščiausių ES.
Tačiau 2011 m. Lietuva pateko tarp septynių valstybių narių, kuriose išryškėjo asmenų,
patiriančių skurdo riziką ar socialinę atskirtį, skaičiaus mažėjimo tendencija. Tyrimo duomenys
išryškino ekonominės finansinės krizės socialinių pasekmių iššūkį – per 3 proc., t.y. nuo 9,2
proc. iki 12,3 proc. išaugo asmenų, gyvenančių labai mažo darbo intensyvumo namų ūkiuose,
dalis, lėmusi socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus augimą (detalesni skurdo rodikliai pateikiami
1.1. dalyje).
2012 m. ES 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 NRD skurdo rizikos lygį įsipareigojo sumažinti nuo 984 tūkst. (2008 m.) iki
814 tūkst. (2020 m.) asmenų. Šios problemos sprendimo būdai aptariami 1.1 dalyje.
Pagal pagrindinį gerovės rodiklį – vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę (73,89 m. 2011
m., HISIC, PSO duomenys) – Lietuva yra viena iš paskutiniųjų Europos Sąjungoje. Joje
mirtingumas 30–44 m. gyventojų grupėje yra didžiausias ES, o darbingo amžiaus kategorijoje –
antras po Latvijos. Šalyje egzistuoja nemaža su sveikatos sąlygomis susijusi nelygybė: gana
dideli sveikatos būklės skirtumai tarp vyrų ir moterų, miesto ir kaimo gyventojų, skirtingą
išsilavinimą turinčių žmonių. Vyrai vidutiniškai gyvena 11 m. trumpiau nei moterys, asmenys su
aukštuoju išsilavinimu – 11,3 m. ilgiau nei vidurinio ar žemesnio išsilavinimo gyventojai,
miestiečiai – 3 m. ilgiau nei kaimo gyventojai. Mažas gyventojų fizinis aktyvumas (visiškai
nesimankština ir nesportuoja net 44 proc. gyventojų), netinkami mitybos įpročiai13, kiti sveikatą
žalojantys ir su nesveika gyvensena susiję veiksniai (perteklinis alkoholio vartojimas, rūkymas)
yra pagrindinės širdies kraujagyslių ir kraujo apytakos, susirgimų vėžiu, nelaimingų atsitikimų ir
sužalojimų, psichikos sutrikimų priežastys, nulemiančios didelį ankstyvų mirčių ir neįgalumo
skaičių. Nors veikti reikia tiek paklausos (skatinti gyventojų suinteresuotumą rūpintis savo
sveikata14) ir pasiūlos (pavyzdžiui, įrengti bei atnaujinti infrastruktūrą mėgėjiškam sportui)
pusėse, optimalus šių priemonių derinys, atsižvelgiant į išteklių ribotumą, nėra apibrėžtas.
Didesnio sveikatinimo veiksmingumo galima pasiekti efektyviai skatinant sveiką elgseną bei
įtraukiant kitus ūkio sektorius ir partnerius į sveikatai palankios fizinės ir socialinės aplinkos
13

51 proc. Lietuvos gyventojų mano, kad valgo netinkamą maistą (Vilmorus, 2011 m.).
Vilmorus 2011 m. viešosios nuomonės apklausos duomenimis, tik 58 proc. mano, kad didžiausia atsakomybė už
gyventojų sveikatą turėtų tekti patiems gyventojams.
14

44

Partnerystės sutarties projektas
sukūrimą, tuo pačiu prisidedant prie sveikatos skirtumų tarp atskirų gyventojų socialinių grupių
mažinimo bei tinkamų visuomenės sveikatos rodiklių pasiekimo.
Įgyvendinant šį tematinį tikslą ESF investicijomis tikimasi pasiekti šiuos rezultatus:
Svarbiausias siekiamas rezultatas yra aukščiau minėtas skurdo rizikos sumažinimas iki
814 tūkstančio asmenų 2020 metais. Skurdo rizikos sumažinimo bus siekiama investicijomis iš
ERPF ir ESF.
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu į miestų ir miestelių infrastruktūrą nukreiptos
investicijos bus papildytos ESF investicijomis vietinėms bendradarbiavimo ir nedidelės apimties
veikloms, smulkiems vietos projektams – taip sprendžiant specifines regioninės ir vietinės
reikšmės problemas bei konkrečios teritorijos vystymo klausimus.
Investicijomis iš ESF numatoma finansuoti aktyvias įtraukties mažinimo priemones,
kuriomis didinamas atskirų labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių užimtumas. Padidės
galimybės gauti įperkamas, tvarias ir aukštos kokybės paslaugas, įskaitant sveikatos priežiūrą ir
visuotinės svarbos socialines paslaugas, paskatintos socialinės ekonomikos ir socialines įmones.
ESF remiamas bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas.
Įgyvendinant šį tematinį tikslą ERPF investicijomis tikimasi pasiekti šiuos rezultatus:
Modernizuota sveikatos, socialinė ir prie švietimo įstaigų esanti infrastruktūra, kuria
prisidedama prie nacionalinės, regionų ir vietos plėtros nelygybės mažinimo sveikatos atžvilgiu
ir perėjimo nuo institucinių prie bendruomenės paslaugų.
Siekiant kaimo vietovėse mažinti skurdą ir skatinant socialinę įtrauktį, EŽŪFKP
investicijomis bus pagerinta nedidelio masto infrastruktūra, taip pat gerinti pagrindinių paslaugų
teikimas bei bendruomenių gyvenimo kokybė. EŽŪFKP lėšomis ir toliau remiamas LEADER
iniciatyvų įgyvendinimas.
Skurdo lygis kaimo vietovėse sumažės nuo 30,7 proc. iki 20 proc. 2023 metais.
EJRŽF investicijomis padidintas labiausiai pažeidžiamų žuvininkystės sektoriaus
dalyvių – nuo žvejybos priklausomų pakrančių regionų gyventojų – užimtumas, tuo pačiu
sudarant galimybes ir gerinant sąlygas, įgalinsiančias mažinti socialinę atskirtį, puoselėti
socialinę gerovę ir kelti žuvininkystės regionų vietos bendruomenių gyvenimo kokybę.
Investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą
Strategijoje „Europa 2020“ iš 8 tikslų du tiesiogiai susiję su švietimu: siekiama
užtikrinti, kad mokyklos nebaigiančių moksleivių dalis nebūtų didesnė nei 10 proc. ir kad ne
mažiau kaip 40 proc. 30–34 m. asmenų turėtų aukštąjį išsilavinimą.
Dėl pirmojo tikslo Lietuvos NRD nurodoma, kad siekiama, jog Lietuvoje anksti iš
švietimo sistemos pasitraukusiųjų ne aukštesnį kaip pagrindinį išsilavinimą turinčių 18–24 m.
jaunuolių dalis būtų ne didesnė kaip 9 proc., prioritetą skiriant kaimiškoms vietovėms, kur
pasitraukusiųjų skaičius viršijo ES nustatytą tikslą. 2009 m. šis rodiklis nacionaliniu lygmeniu
siekė 8,7 proc., 2010 m. – 8,1 proc., 2011 m. – 7,2 proc., tačiau išliko dideli skirtumai tarp
miesto ir kaimo (2011 m. atitinkamai 4,6 proc. ir 12,2 proc.). Dėl neracionalaus mokyklų tinklo,
neišplėtotos švietimo pagalbos infrastruktūros ir nepakankamos pedagogų kvalifikacijos bei
kompetencijos didėjo atotrūkis tarp regionų.
Dėl antrojo tikslo – tai Lietuvoje 30–34 m. gyventojų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą,
kasmet daugėja: 2010 m. – 43,8 proc., 2011 m. – 45,4 proc., 2012 m.– 47,9 proc. Rodiklio
reikšmės nesiekiama reikšmingai didinti. Lietuva sieks, kad 2020 m. aukštąjį arba jam
prilygstantį išsilavinimą turėtų ne mažiau kaip 47,9 proc. 30–34 m. gyventojų. Kadangi vis
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daugiau jaunuolių siekia aukštojo mokslo, šiuo metu iškilo poreikis daugiau dėmesio skirti
studijų kokybei. Tai padėtų išlaikyti aukštą gyventojų išsilavinimo lygį.
Investicijomis iš ERPF į švietimo infrastruktūrą siekiama sukurti geresnę švietimo
aplinką ir didinti švietimo institucijų tinklo efektyvumą. Dėl demografinių pokyčių dalis
mokyklų jau dabar neužpildytos ir vieno mokinio ugdymo kainos skirtumai siekia iki 5 kartų
skirtingoms mokyklų grupėms. Prognozuojama, kad iki 2015 m. bendrojo ugdymo mokinių
skaičius mažės 8 proc. arba 30 tūkst. vaikų. Modernizuotų bendrojo ugdymo mokyklų dalis
Lietuvoje sudaro tik 23 proc. Iki šiol daugiau investuota į gimnazijas, tuo tarpu pertvarkant
vidurines mokyklas iki 2015 m. pagrindinių mokyklų padaugės apie 150 – pastarosios ankstesniu
finansavimo žymesnių investicijų nesulaukė. Investicijomis iš ESF siekiama tokių tikslų:
Pirmiausia siekiama sumažinti atskirtį švietimo srityje ir iš mokyklos anksti
pasitraukiančių vaikų skaičių bei gerinti mokinių pasiekimus mažinant skirtumus tarp miesto ir
kaimo, berniukų ir mergaičių taikant individualizuotas ugdymo programas, plėtojant pasiekimų
vertinimo ir stebėsenos sistemą, tobulinant pedagogų kvalifikaciją, pritraukiant gabius
specialistus į pedagoginę veiklą, gerinant bendradarbiavimą tarp ugdymo įstaigų ir tėvų,
ankstyvą mokinių karjeros planavimą, neformalaus ugdymo įvairovę ir prieinamumą, siekiant
didesnio skaičiaus jaunuolių, besirenkančių profesinį mokymą. Investicinis prioritetas atitinka
Valstybės pažangos strategijoje "Lietuva 2030" įvardintą siekį kurti sumanią visuomenę,
įgyvendinant tokias pokyčių iniciatyvas kaip "Besimokanti visuomenė", kuria numatoma
bendrojo lavinimo sistemą orientuoti į kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymą. Sukurti
ir visose švietimo įstaigose įdiegti kūrybingumui, ieškojimams ir tobulėjimui atviras mokymosi
programas ir kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo sistemą.
Antras inventicijų iš ESF tikslas yra pagerinti aukštojo mokslo kokybę ir jo atvirumą.
Siekiant išlaikyti strategijoje „Europa 2020“ bei NRD nustatytus rodiklius, tame tarpe išlaikyti
30–34 m. amžiaus asmenų, turinčių aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnę nei 40
proc. dalį, būtina gerinti studijų kokybę, prieinamumą ir tarptautiškumą, kad Lietuvos aukštosios
mokyklos išliktų patrauklios Lietuvos ir užsienio studentams, o šalies ūkis ir visuomenė būtų
aprūpinta kvalifikuota, prisitaikančia prie nuolatinių pokyčių darbo jėga bei būtų sudarytos
galimybės nuolatiniam savęs tobulinimui naudojantis mokymosi visą gyvenimą sistema.
Valstybinėje studijų ir MTEP 2013–2020 m. plėtros programoje numatoma užtikrinti informuotą
ir sąmoningą studijų pasirinkimą, nuolat atnaujinti ir tobulinti studijų turinį ir procesą, užtikrinti
studijų prieinamumą. Tokias prielaidas sudarytų valstybinės švietimo strategijos 2013–2020 m.
įgyvendinimas, kuriuo būtų siekiama tokio pedagoginių bendruomenių lygio, kai jų kritinę masę
sudaro reflektuojantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai ir
dėstytojai, siekiama įdiegti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kultūrą, užtikrinančią
savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną, siekiama maksimaliai plėtoti
vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo aprėptį suteikiant mokiniams bei studentams
palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi
poreikius, taip pat sukuriant paskatų ir sąlygų mokytis visą gyvenimą sistemą. Kaip paminėta
Europos Komisijos pozicijoje dėl tolesnių investavimo prioritetų, Lietuvoje aukštojo mokslo
kokybė turėtų būti pagerinta tobulinant modernių studijų programų turinį, skatinant studijų
tarptautiškumą ir pritaikant prie darbo rinkos poreikių. Studijų kokybės gerinimas ir
prieinamumo didinimas taip pat prisidėtų prie Tarybos specifinės rekomendacijos Lietuvai
„Spręsti aukšto nedarbo, visų pirma jaunimo, žemos kvalifikacijos darbuotojų ir ilgalaikių
bedarbių, problemą skiriant daugiau išteklių aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms ir kartu
gerinant jų veiksmingumą. Padidinti gamybinės praktikos schemų veiksmingumą. Pakeisti darbo
teisės aktus, kiek tai susiję su lanksčiomis sutarčių sąlygomis, atleidimo nuostatomis ir lanksčia
darbo laiko tvarka“ įgyvendinimo.
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Trečia investicijų iš ESF sritis – mokymasis visą gyvenimą. Suaugusiųjų švietimo sritis
tebelieka nepakankamai išplėtota bendrame šalies švietimo kontekste: trūksta lanksčių
mokymosi organizavimo formų taikymo darbuotojams, individualiomis pastangomis yra sunkiai
prieinamos kokybiškos ir įvairios neformaliojo švietimo paslaugos, neišplėtotas neformaliojo
mokymo būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas, yra nevienodas švietimo paslaugų
prieinamumas skirtingoms visuomenės grupėms ir nesukurtos tvirtos prielaidos mokymosi
lankstumui bei tęstinumui. Geriausios galimybės mokytis yra asmenims turintiems aukštąjį
išsilavinimą, valstybės tarnautojams ir viešųjų paslaugų darbuotojams ir bedarbiams
užsiregistravusiems darbo biržoje. Tuo tarpu žemesnės kvalifikacijos dirbantys asmenys turi
labai mažai galimybių mokytis. Be to didelė dalis jų dirba darbą, kuriam dirbti neturi formalios
kvalifikacijos. Todėl siekiama padidinti suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą stiprinant
neformaliai įgytų kvalifikacijų pripažinimą; skatinant mažiausiai mokymesi dalyvaujančių
suaugusiųjų grupių mokymąsi, mokymosi visą gyvenimą ir darbo patirties integralumą;
populiarinant mokymosi visą gyvenimą sampratą; didinant valstybės paskatas ir teikiant
kokybiškas karjeros paslaugas.
Investicijomis iš EŽŪFKP bus plėtojamos mokymosi visą gyvenimą veiklos ir
profesinis rengimas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse, visų pirma atnaujinant
įgūdžius, kurie leistų spręsti naujus iššūkius, susijusius su inovacijų diegimu ir darnaus žemės
ūkio bei miškininkystės sektorių plėtojimu, padėtų kaimo gyventojams užsiimti veikla,
nesusijusia su žemės ūkiu, ir taip mažinti socialinę atskirtį kaime.
Įgyvendinant šį tematinį tikslą EJRŽF investicijomis bus padidintos galimybės mokytis
visą gyvenimą, darbo jėgos įgūdžių ugdymui ir kvalifikacijos kėlimui žuvininkystės sektoriuje.
Institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas
Efektyvus viešasis valdymas yra svarbus šalies pažangą lemiantis veiksnys. Europos
Komisija 2012 m. ataskaitoje akcentuoja aiškų ryšį tarp viešojo valdymo ir šalies ūkio
konkurencingumo. Minėtoje ataskaitoje pažymima, kad nuo to, kaip efektyviai veikia viešojo
valdymo institucijos priklauso asmenims ir verslui teikiamų viešųjų gėrybių (paslaugų) kokybė.
Mažesnė biurokratija, paprastesnės administracinės procedūros mažina asmenų ir verslo
patiriamas finansines ir laiko sąnaudas, skaidresnė viešojo valdymo institucijų veikla – didina
institucijų atsakomybę ir pasitikėjimą jomis. Racionalus valstybės išlaidų paskirstymas teikiant
asmenų bei verslo poreikiais pagrįstas viešąsias gėrybes (paslaugas), skatina jų vartojimą,
investicijas, didina pasitenkinimą jų kokybe ir kt.
Nepaisant ESF investicijų į administracinių gebėjimų stiprinimą ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimą 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, Lietuva vis dar
atsilieka nuo kitų ES valstybių pagal tam tikrų viešojo valdymo sričių vertinimą. 2011 m.
Pasaulio banko duomenimis Lietuva pagal valdymo efektyvumo indeksą užima 20 vietą tarp ES
valstybių, o pagal teisinės sistemos kokybės rodiklį – 21 vietą. Pasaulio banko reitinge pagal
reglamentavimo kokybę Lietuva taip pat atsilieka nuo kitų ES valstybių ir yra 17 vietoje.
Pastaruosius 10 metų korupcijos suvokimo indekso tendencijos buvo teigiamos – suvokiame
save kaip vis skaidresnę valstybę, tačiau pokyčiai yra labai maži ir reikalauja didesnių pastangų
keisti esamą situaciją. Kol kas Lietuva pagal korupcijos suvokimo indeksą vertinama 54 balais iš
100 galimų ir užima 21 vietą ES. Visuomenės nuomonę apie viešojo valdymo institucijas
atspindintys rodikliai taip pat nėra pakankami. Remiantis 2012 m. Eurobarometro apklausos
duomenimis, Lietuva pagal pasitikėjimo valdžios institucijomis (Vyriausybe ir Seimu) rodiklius
užima atitinkamai 17 ir 19–21 (kartu su Latvija ir Rumunija) vietą tarp ES valstybių.
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Toks Lietuvos vertinimas kitų ES valstybių atžvilgiu iš dalies atspindi esamą šalies
viešojo valdymo situaciją ir rodo neatidėliotiną poreikį ją keisti. Poreikis tobulinti viešąjį
valdymą akcentuojamas Lietuvos NRD (2012 m.), apibrėžiamas Lietuvos pažangos strategijoje
„Lietuva 2030“, 2014–2020 m. nacionalinės pažangos programoje, Viešojo valdymo tobulinimo
2012–2020 m. programoje. Šiuose nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose aiškiai
įvardintos viešojo valdymo silpnosios/tobulintinos sritys, į kurias reikalingos kryptingos
investicijos.
Pažymima, kad šalyje priimamų viešojo valdymo sprendimų kokybė nėra pakankama –
sprendimai ne visuomet atitinka visuomenės poreikius, yra nepakankamai veiksmingi, o jų
įgyvendinimo išlaidos ne visuomet pagrįstos ir racionaliai valdomos. Viešojo valdymo
institucijos veikia nepakankamai atvirai ir skaidriai – visuomenei ne tik trūksta informacijos apie
šių institucijų veiklą ir jos rezultatus, bet ir galimybių dalyvauti priimant, tobulinant ir
įgyvendinant jai aktualius sprendimus. Kol kas viešojo valdymo institucijų veikla nėra
pakankamai orientuota į rezultatus, stinga kryptingo ir sisteminio jos stebėjimo, vertinimo ir
tobulinimo. Dėl per didelio reguliavimo ir nepakankamos jo kokybės, išlieka gana didelė
administracinė ir kita reguliavimo našta asmenims ir verslui, kuri nepakankamai aktyviai ir
sistemingai vertinama ir mažinama. Iki šiol nėra įvertinta visų visuomenei teikiamų paslaugų
apimtis ir tikslingumas, nėra sukurtų minimalių paslaugų kokybės standartų, nepakankamai
aktyviai tiriamas paslaugų vartotojų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis, jų aptarnavimo
viešojo valdymo institucijose kokybė, į paslaugų teikimą menkai įtraukiami gyventojai, privatus
sektorius, vietos bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos, paslaugos plėtojamos
nepakankamai įvertinus, kur ir kaip visuomenė norėtų jas gauti. Lietuvoje trūksta profesionaliai
veikiančios, kompetentingos valstybės tarnybos – kol kas ji vis dar per daug orientuota į veiklos
procesus (o ne rezultatus), trūksta novatoriškumo, lankstumo ir strateginių gebėjimų.
Atsižvelgiant į esamą viešojo valdymo situaciją, 2007–2013 m. programavimo
laikotarpio ES paramos panaudojimo patirtį ir Europos Komisijos reikalavimus viešojo valdymo
tobulinimo srityje, 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu numatoma siekti šių pokyčių:
• pagerinti viešojo valdymo sprendimų ir visuomenei teikiamų paslaugų kokybę,
investicijas skiriant viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumo didinimui, įrodymais grįsto
valdymo priemonių taikymo plėtrai, teisėkūros proceso tobulinimui, administracinės ir kitos
reguliavimo naštos asmenims ir verslui vertinimui ir mažinimui bei kitų geresnio
reglamentavimo priemonių vykdymui, viešojo valdymo procesų atvirumo didinimui ir
visuomenės dalyvavimo juose skatinimui, nacionalinių viešojo valdymo reformų pasirengimui ir
vykdymui, visuomenei teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimo iniciatyvų kūrimui ir
įgyvendinimui ir kt.
• sustiprinti valstybės tarnybą, tobulinant valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių
valdymą, darbo užmokesčio ir motyvavimo sistemas, stiprinant aukštesniųjų kategorijų ir
vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų bei valstybės pareigūnų grandį, viešojo valdymo institucijų
dirbančiųjų kompetencijas ir kt.
Numatomos ESF investicijų sritys atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m.
programoje nustatytus viešojo valdymo tobulinimo tikslus ir uždavinius. Viešojo valdymo
tobulinimo 2012–2020 m. programos įgyvendinimo 2013–2015 m. veiksmų plane nurodytos
konkrečios priemonės/projektai, nukreipti į viešojo valdymo atvirumo didinimą, visuomenės
dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimą, paslaugų kokybės gerinimą, viešojo
valdymo institucijų veiklos efektyvumo didinimą ir valstybės tarnybos stiprinimą. Į šį planą bus
įtraukiamos ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ES paramos lėšomis finansuotinos
priemonės/projektai, o tai leis užtikrinti koordinuotą ir kryptingą šių priemonių/projektų
planavimą ir įgyvendinimą nacionaliniu lygiu.
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Planuojama, kad ESF investicijomis įgyvendinamos viešojo valdymo tobulinimo
priemonės prisidės prie kai kurių ES lygiu matuojamų Lietuvos rodiklių gerėjimo. Pavyzdžiui,
numatoma, kad pagal Pasaulio banko skaičiuojamą valdymo efektyvumo indeksą 2020 m.
Lietuva pakils į 15 vietą ES (iš 20 (2011 m.), pagal reglamentavimo kokybę – į 13 vietą (iš 17
(2011 m.). Taip pat bus siekiama, kad kuo daugiau viešojo valdymo institucijų, pasinaudojusių
ESF parama, būtų įsidiegusios kokybės vadybos metodus (Bendrąjį vertinimo modelį),
pagerinusios visuomenės pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis rodiklius ir pan.

1.4.

Preliminarūs asignavimai pagal tematinius tikslus kiekvienam Europos
struktūriniam ir investiciniam (ESI) fondui

1.4.1. Indikatyvus finansinių išteklių pasiskirstymas pagal tematinius tikslus ir ESI fondus
3 Lentelė. Indikatyvus finansinių išteklių pasiskirstymas pagal tematinius tikslus ir ESI fondus (proc.)
(preliminarus)
ERPF+ESF
Tematiniai tikslai
+SaF*
EŽŪFKP
EJRŽF
(1) mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų
skatinimas

10,3%

2,8%

0%

(2) informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo ir
naudojimo didinimas bei kokybės gerinimas

3,7%

0,1%

0%

(3) mažųjų ir vidutinių įmonių, žemės ūkio sektoriaus
(EŽŪFKP) ir žuvininkystės bei akvakultūros sektoriaus
(EJRŽF) konkurencingumo didinimas

7,4%

38,1%

44%

12,0%

0,5%

0%

0,4%

47,0%

0%

(4) perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių
technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas
(5) prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir
valdymo skatinimas
(6) aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo
skatinimas

13,1%

(7) tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo
infrastruktūros dalyse šalinimas**

18,3%

0,0%

0%

10,4%

0,0%

17%

8,4%

7,0%

0%

10,3%

0,5%

0%

2,3%

0,0%

0%

3,2%

4,0%

6%

32%

(8) užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas
(9) socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu
(10) investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą
gyvenimą
(11) institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis
administravimas
Techninė parama
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100,00%
100,00%
100,00%
VISO
*Proporcinį ES struktūrinės paramos pasiskirstymą pagal fondus numatoma patikslinti patvirtinus 2014-2020 m. ES
sanglaudos politikos reglamentus bei Europos Komisijai nustačius Jaunimo užimtumo iniciatyvos bei iniciatyvos
Food for deprived people lėšas valstybėms narėms.
** Įvertintas Sanglaudos fondo lėšų pervedimas į Europos infrastruktūros tinklų priemonę.

1.5.

Horizontalių principų taikymas

1.5.1. Partnerystės principas
Partnerystės principo įgyvendinimui skiriamas ypatingas dėmesys tiek ES, tiek
nacionaliniu lygiu. Tuo pačiu partnerystė yra svarbus ES sanglaudos politikos įgyvendinimo
principas.
Pastebima, kad rengiantis 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui, partnerių
suinteresuotumas ir aktyvumas dalyvauti ES struktūrinės paramos procese didėja. Atsižvelgdama
į šį poreikį, Finansų ministerija ėmėsi naujų iniciatyvų partnerystei skatinti, kurios pirmiausia
apima metodinių dokumentų šioje srityje parengimą bei viešų diskusijų su partneriais
organizavimą. Partnerių sąrašas pateikiamas priede Nr. 1.
2012 m. kovo mėn. Finansų ministerija suorganizavo diskusiją „Kaip pagerinti
partnerių įsitraukimą į ES struktūrinės paramos planavimą ir įgyvendinimą?“, kurioje dalyvavo
socialiniai ekonominiai partneriai ir ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų atstovai.
Diskusijoje buvo nuspręsta parengti Partnerystės standartą, kuris nustatytų minimalius
reikalavimus dėl partnerystės principo taikymo planuojant ir įgyvendinant ES struktūrinės
paramos lėšomis finansuojamas programas Lietuvoje. Minėtas standartas buvo parengtas 2012
m. balandžio mėn. Jame taip pat yra apibrėžiami partnerystės lygiai, apimtis, formos, partnerių
atranka, jų pareigos ir teisės, konsultavimosi terminai, rezultatų viešumas ir partnerystės principo
efektyvumo vertinimas.
Partnerystės standarte nustatytų reikalavimų pristatymui, išaiškinimui ir patarimams
dėl praktinio taikymo 2012 m. liepos mėn. Finansų ministerijos iniciatyva buvo parengtas
išsamesnis dokumentas – Partnerystės principo taikymo ES struktūrinės paramos procese gairės
(toliau – Gairės), kurios paskelbtos interneto puslapyje esparama.lt ir yra prieinamos visiems
norintiems susipažinti. Tai praktinis vadovas už ES struktūrinės paramos administravimą
atsakingoms institucijoms ir ES struktūrinės paramos procese dalyvaujantiems ar ketinantiems
dalyvauti partneriams. Gairėse paaiškinama kas, kaip ir kada yra įtraukiami į partnerystės
principo įgyvendinimą, taip pat yra nurodyti ministerijų atstovų, atsakingų už partnerystės
principo taikymą, kontaktai. Gairės parengtos taip, kad būtų tinkamos naudoti ir 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu. Gairių projektas taip pat buvo išsiųstas derinti plačiam socialinių
ekonominių partnerių ratui. Gairėse pristatomos pagrindinės ES ir nacionalinio teisinio
reglamentavimo nuostatos 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpiais,
aiškinama partnerystės pridėtinė vertė, pristatomi partnerystės principai (atvirumas, įtraukimas,
skaidrumas, efektyvumas, tarpusavio atsakomybė) ir apžvelgiami pagrindiniai ES ir nacionaliniai
dokumentai, nustatantys minimalius reikalavimus partnerystės principo taikymui (Europos
Komisijos parengti siūlymai dėl Europos elgesio kodekso partnerystei ir Lietuvoje parengtas
rekomendacinis dokumentas dėl partnerystės standarto). Gairėse nemažai dėmesio skiriama
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partnerystės principo taikymui praktikoje: aptariamos partnerių galimybės dalyvauti sprendimų
priėmimo procese, nurodomi partnerių atrankos principai ir kriterijai, pristatomos partnerystės
formos, partnerių teisės ir pareigos, taip pat aptariama, kokių veiksmų tikslinga imtis
atsakingoms institucijoms, siekiant sustiprinti partnerystę.
Atsižvelgiant į parengtus partnerystės metodinius dokumentus bei diskusijose išsakytus
poreikius, partnerystė bus skatinama ir ateityje, užtikrinant partneriams galimybes aktyviau ir
veiksmingiau įsitraukti į 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ES struktūrinės paramos
įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą. Šiuo tikslu bus įgyvendinamos šios Finansų ministerijos
iniciatyvos:
1) ES paramos tinklapyje www.esparama.lt bus įdiegta atskira skiltis, skirta
partneriams, kurioje bus galima talpinti partneriams aktualią informaciją (metodines gaires,
informaciją apie renginius, teisės aktų projektus pastaboms). Šioje skiltyje partneriai turės
užsiregistruoti (tokiu būdu bus surinkta ES paramos procesu suinteresuotų partnerių duomenų
bazė) ir galės teikti pastabas paskelbtiems dokumentų projektams (pavyzdžiui, ministerijų
parengtiems PFSA projektams ar taisyklių projektams).
2) Bus stiprinami partnerių administraciniai gebėjimai (plačiau žiūrėti Partnerystės
sutarties 2.5 dalyje)
3) Bus sudaryta galimybė partneriams patiems inicijuoti ir organizuoti susirinkimus,
diskusijas ir posėdžius, kurie prisidėtų prie geresnio 2014–2020 m. programavimo laikotarpio ES
struktūrinės paramos veiksmų programos įgyvendinimo, juos apmokant iš techninės paramos
lėšų.
Tikimasi, kad šios iniciatyvos padės užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą su
regioninėmis, vietos, miestų ir kitomis valdžios institucijomis, taip pat ekonominiais ir
socialiniais partneriais bei įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei visuomenei, įskaitant
aplinkosaugos partnerius, nevyriausybines organizacijas (NVO) ir įstaigas, atsakingas už moterų
ir vyrų lygybės bei nediskriminavimo skatinimą.
Siekiant užtikrinti sėkmingą pasirengimą panaudoti 2014–2020 m. programavimo
laikotarpio ES struktūrinę paramą, 2010 m. buvo sudaryta 2014–2020 m. ES struktūrinės
paramos komisija (toliau – Komisija), į kurios sudėtį įeina ministerijų, įgyvendinančių institucijų
bei socialinių, ekonominių ir regioninių partnerių atstovai. Iš 48 Komisijos narių 20 yra
socialiniai, ekonominiai ir regioniniai partneriai. Sudarant Komisiją ir atrenkant partnerius, buvo
orientuojamasi į jų atstovaujamą auditoriją, t.y. buvo siekiama, kad Komisijos veikloje
dalyvaujantys partneriai kuo plačiau atstovautų visuomenę. Partnerių atranką pagal kompetenciją
vykdo atsakingos institucijos (pavyzdžiui, atranką į sektoriniu lygiu organizuojamą partnerystę
vykdo sektorinės ministerijos). Potencialūs partneriai, norintys dalyvauti ES struktūrinės
paramos procese, gali teikti motyvuotus prašymus dėl jų įtraukimo į atitinkamą partnerystės
formą (komitetą, komisiją ir pan.) už partnerystę atsakingiems institucijų darbuotojams.
Partnerių atrankos kriterijai yra nustatomi ES struktūrinę paramą administruojančių
institucijų veiklos procedūrų vadovuose. Atrenkant partnerius turi būti vadovaujamasi šiais
kriterijais:
- Aktualumo: partneriai turi būti aiškiai susiję arba su problema, kurią ketinama spręsti,
arba su jos sprendimu. Aktualūs partneriai gali skirtis priklausomai nuo ES struktūrinės paramos
proceso etapo ir sprendžiamo klausimo;
- Proporcingumo: turi būti užtikrintas visų aktualių partnerių (teritorinių, socialinių,
ekonominių, nevyriausybinių organizacijų) atstovavimas, nė viena iš partnerių grupių neturėtų
dominuoti;
- Atstovavimo apimties: turėtų būti įtraukti partneriai, atstovaujantys platesniems, o ne
siauresniems, individualiems interesams.
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Pavyzdžiui, 2013 m. siekiant užtikrinti vietos veiklos bendruomenių dalyvavimą,
įgyvendinant bendruomenių inicijuotos integruotos teritorinės plėtros priemones, į Komisijos
sudėtį taip pat įtraukti Kaimo plėtros ir Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklų
atstovai. Komisija aktyviai dalyvauja ES struktūrinės paramos planavimo procese, ji patvirtino
pasirengimo panaudoti ES struktūrinę paramą 2014–2020 m. programavimo laikotarpyje darbų
tvarkaraštį, svarsto ir pritaria siūlomiems ES struktūrinės paramos panaudojimo prioritetams,
2014–2020 m. programavimo laikotarpio ES struktūrinės paramos programavimo dokumentų
projektams bei 2014–2020 m. programavimo laikotarpio Lietuvos ES struktūrinės paramos
valdymo ir kontrolės sistemos modelio projektui.
Siekdamos tinkamai pasirengti 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui ir užtikrinti
glaudesnį bendradarbiavimą tarp valstybės institucijų ir visuomenės, sektorinės ministerijos
(pavyzdžiui, Energetikos, Žemės ūkio, Susisiekimo) taip pat bendradarbiauja su partneriais kitais
formatais. Pavyzdžiui, sudaromos specialios darbo grupės, kurių veikloje dalyvauja valstybės
institucijų atstovai ir socialiniai, ekonominiai ir (ar) regioniniai partneriai, suinteresuoti
atitinkamo sektoriaus veikla. Tokia bendradarbiavimo forma taikoma nustatant potencialiai
finansuotinus prioritetus, veiklas ir priemones, kurie labiausiai prisidėtų prie užsibrėžtų tikslų
siekimo tiek nacionaliniu, tiek ES lygiu.
2013 m. birželio – rugsėjo mėn. organizuojamas nacionalinių strateginių dokumentų
– Partnerystės sutarties ir ES struktūrinės paramos veiksmų programos – viešasis aptarimas. Šio
aptarimo metu visi suinteresuoti asmenys, tarp jų ir socialiniai, ekonominiai ir regioniniai
partneriai, gali teikti savo pasiūlymus ir pastabas šių dokumentų projektams, kurie bus įvertinti ir
į kuriuos bus atitinkamai atsižvelgta tikslinant šių dokumentų projektus ir rengiant galutinius
dokumentus, kurie bus teikiami Europos Komisijai (bus papildyta viešajam aptarimui
pasibaigus).
Žemės ūkio ministerija taip pat efektyviai naudoja esamą atvirą partnerystės
struktūrą – Lietuvos kaimo tinklą, kuris buvo suformuotas 2007–2013 m. programavimo
laikotarpiu, įgyvendinant kaimo plėtros politiką, finansuojamą iš EŽŪFKP lėšų. Šiuo metu
Lietuvos kaimo tinklas jungia beveik 900 kaimo plėtros procesuose dalyvaujančių organizacijų ir
institucijų (už kaimo vietoves atsakingos regionų ir vietos valdžios institucijos, žemės, maisto
ūkio ir miškininkystės veiklą vykdantys ekonominiai ir socialiniai partneriai, kiti su kaimo plėtra
susijusiuose sektoriuose veikiančių viešųjų ir privačiųjų organizacijų atstovai, regionų ar vietos
verslo asociacijos, kaimo vietovių moterų organizacijos, aplinkosaugos srities NVO, už
nediskriminavimą ir lyčių lygybę atsakingos NVO, nacionalinių arba regioninių organizacijų,
vietos veiklos grupių (VVG) atstovai ir kiti partneriai15).
2013 m. vasario – kovo mėn. Žemės ūkio ministerija organizavo renginių ciklą, skirtą
Lietuvos kaimo tinklo nariams ir kitiems kaimo plėtros procesų dalyviams pristatyti Partnerystės
sutarties gaires, jos rengimo eigą, pagrindinius reglamento dėl paramos kaimo plėtrai projekte
nustatytus prioritetus ir nuostatas (pagal tematikas ir aktualias priemones) ir aptarti kitus
svarbius, su 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu susijusius klausimus, sužinoti Tinklo narių
nuomonę, poreikius rengiantis naujajam programavimo laikotarpiui. Posėdžiuose dalyvavę
partneriai, atstovaujantys nacionaliniams, regioniniams, sektoriniams ir tam tikrų visuomenės
grupių interesams, turėjo galimybę ne tik dalytis informacija, veiklos rezultatais ir gerąja
patirtimi, bet ir aktyviai reikšti savo nuomonę, teikti argumentuotus pasiūlymus, dalyvauti
diskusijose.

15

Lietuvos kaimo tinklų narių sąrašas, patvirtintas 2009 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymu Nr. 3D-180 (Žin.,2009, Nr. 34-1314; 2012, Nr. 142-7342).
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Siekiant užtikrinti sėkmingą bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) įgyvendinimą
ateinančiu programavimo laikotarpiu, 2013 m. gegužės 6 d. Žemės ūkio ministerija surengė
viešas diskusijas su pagrindiniais partneriais dėl lėšų perskirstymo tarp I ramsčio (skirto rinkos
reguliavimo ir ūkininkų skatinimo (tiesioginės paramos) priemonėms įgyvendinti) ir II ramsčio
(skirto kaimo plėtros priemonėms įgyvendinti). Diskusijoje dalyvavo Žemės ūkio ministerijos,
LR žemės ūkio rūmų, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos, Lietuvos žemės ūkio bendrovių
asociacijos, Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovai. Taip pat 2012 m. gruodį Žemės ūkio ministerija
pradėjo viešas diskusijas su partneriais dėl bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP)
modelio Lietuvoje ateinančiu programavimo laikotarpiu.
Siekiant užtikrinti sėkmingą pasirengimą tinkamai panaudoti EJRŽF paramą2014–2020
m. programavimo laikotarpiu, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. programavimo
laikotarpio valdymo komitete buvo patvirtintas Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m.
veiksmų programos rengimo partnerių (institucinių, socialinių, ekonominių, visuomeninių)
sąrašas. Atrenkant partnerius vadovautasi esamos praktikos, skaidrumo, nešališkumo ir
veiksmingumo principais. Pagal 2012 m. balandį Europos Komisijos parengtą Partnerystės
principų projektą [SWD(2012)106 final], EJRŽF aktualūs partneriai yra šie: regionų ir vietos
valdžios institucijos, žuvininkystės ir akvakultūros sektorių ir kitų subsektorių, pavyzdžiui,
perdirbimo sektoriaus, atstovai, socialinių partnerių sektorių organizacijos, aplinkosaugos srities
NVO, žuvininkystės sektoriuje veikiančios mokslo ir mokslinių tyrimų organizacijos ir
nacionaliniai arba regioniniai žuvininkystės vietos veiklos grupių tinklai.
1.5.2. Vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimas, nediskriminacija
Įgyvendinant Partnerystės sutartį bus užtikrinama lygybė tarp vyrų ir moterų bei
integruotas lyčių lygybės ir nediskriminavimo principas. Horizontalių principų įgyvendinimo
mechanizmas buvo sukurtas 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu ir bus tęsiamas
ateinančiame laikotarpyje, papildant ir pagerinant tam tikrų elementų veiklą. 2007–2013 m.
programavimo laikotarpiu horizontaliųjų principų koordinavimui buvo sudaryta horizontaliųjų
prioritetų įgyvendinimo priežiūros darbo grupė, kuri analizuoja susijusią informaciją ir teikia
pasiūlymus dėl šių prioritetų įgyvendinimo. Darbo grupę sudaro institucijų, dalyvaujančių
veiksmų programos įgyvendinime, socialinių ir ekonominių bei regioninių partnerių, taip pat
institucijų, atsakingų už lyčių lygybę ir nediskriminavimą, atstovai. Darbo grupės veikla bus
tęsiama ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu.
Visiems naudos gavėjams ir skirtingų tikslinių grupių atstovams nepriklausomai nuo
lyties bus suteikiamos teisės dalyvauti projektų veiklose ir naudotis jų rezultatais. Be to, bus
užkirstas kelias bet kokiai diskriminacijai, susijusiai su lytimi, rase, etnine kilme, religija ar
tikėjimu, negalia, amžiumi ar seksualine orientacija, suteikiant įvairioms socialinėms grupėms
vienodą prieigą prie paramos pagal visus prioritetus.
Šis horizontalusis principas suprantamas ne tik kaip moterų ir vyrų lygių galimybių
užtikrinimas, bet ir draudimas varžyti žmogaus teises ar teikti asmeniui privilegijas dėl jo lyties,
tautybės, rasinės ar etninės kilmės, kalbos, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, negalios,
socialinės padėties, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Vyrų ir moterų lygybė apima lygias
teises, atsakomybes ir galimybes abiem lytims. Įgyvendinant šį principą, svarbu atsižvelgti į
moterų ir vyrų žinias, interesus, patirtį, jų vaidmenis, visuomenėje lytims keliamus reikalavimus,
kad abi lytys vienodai galėtų pasinaudoti 2014–2020 m. programavimo laikotarpio teikiama
nauda.
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Lyčių lygybės ir nediskriminavimo horizontaliajam principui matuoti nėra nustatomi
detalūs kiekybiniai vertinimo kriterijai. Tai lemia horizontaliųjų principų pobūdis – atskiruose
prioritetų uždaviniuose pastangos aktyviai prisidėti prie šių principų įgyvendinimo turės
skirtingai apibrėžiamus ir matuojamus rezultatus ir poveikį. Tačiau tai nereiškia, kad šie
rezultatai ir poveikis nebus matuojami: ES struktūrinės paramos veiksmų, Kaimo plėtros ir
Žuvininkystės veiksmų programose horizontalieji principai integruoti į bendrą atitinkamos
veiksmų programų įgyvendinimo priežiūros rodiklių sistemą, t.y. bus stebimas paramos gavėjų
pasiskirstymas pagal lytį. Taip vykdant veiksmų programas bus užtikrinta nuosekli šio principo
įgyvendinimo stebėsena.
Partnerystės sutarties ir veiksmų programų įgyvendinimo metu lygybės,
nediskriminavimo ir prieinamumo principai bus užtikrinami per:
o nevyriausybinių organizacijų, dirbančių lygčių lygybės, nediskriminavimo ir
prieinamumo srityse, atstovai bus įtraukti į Stebėsenos komiteto sudėtį;
o projektų atrankos metu bus vertinama jų atitiktis lygybės, nediskriminavimo ir
prieinamumo principais;
o šių horizontalių principų atitikties stebėsena bus integruota į bendrą projektų stebesėnos
sistemą. Vykdant projektų įgyvendinimo priežiūrą bus stebima, ar skirtos lėšos
naudojamos laikantis lyčių lygybės ir nediskriminavimo užtikrinimo principų.
o Vadovaujančiosios institucijos, rengdamos veiksmų įgyvendinimo ataskaitas ir pažangos
ataskaitas, pateiks informaciją apie horizontalių principų įgyvendinimą.

1.5.3. Darnus vystymasis
Darnaus vystymosi koncepcijos pagrindą sudaro 3 lygiaverčiai komponentai –
aplinkosauga, ekonominis ir socialinis vystymasis. Darnus vystymasis suprantamas kaip
kompromisas tarp aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų, sudarantis
galimybes pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms, neperžengiant leistinų
poveikio aplinkai ribų.
Lietuvos darnaus vystymosi strateginiai tikslai ir uždaviniai numatyti atsižvelgiant į
šiuos darnaus vystymosi prioritetus: klimato kaita ir švari energijos gamyba, darnus transportas,
darnus vartojimas ir gamyba, gamtos išteklių apsauga ir valdymas, visuomenės sveikata,
socialinė įtrauktis, demografija ir migracija, skurdas pasaulyje ir darnaus vystymosi iššūkiai.
Bendrasis darnaus vystymosi strateginis tikslas – suderinti aplinkosaugos, ekonominio ir
socialinio vystymosi interesus, užtikrinti švarią ir sveiką aplinką, efektyvų gamtos išteklių
naudojimą, visuotinę ekonominę visuomenės gerovę, stiprias socialines garantijas ir iki 2020
metų pagal ekonominius, socialinius ir gamtos išteklių naudojimo efektyvumo rodiklius pasiekti
2003 metų ES-15 valstybių vidurkį, o pagal aplinkos taršos rodiklius neviršyti ES leistinų
normatyvų, įgyvendinti tarptautinių konvencijų, ribojančių aplinkos taršą ir poveikį pasaulio
klimatui, reikalavimus.
Bus siekiama prisidėti prie darnaus vystymosi siekių, numatytų tiek Lietuvos
nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje ir kituose šalies strateginiuose dokumentuose, tiek
ES ir kituose tarptautiniuose susitarimuose. Panaudojant 2014–2020 m. ES struktūrinę paramą
(ERPF, ESF ir Sanglaudos fondo), EŽŪFKP ir EJRŽF paramą, prie darnaus vystymosi principo
įgyvendinimo bus aktyviai prisidedama:
 diegiant darnius principus versle: skatinant aplinkai palankią verslo kultūrą ir
„žaliosios“ rinkos vystymąsi, vykdant ne tik žaliuosius, bet ir darniuosius viešuosius pirkimus,
skatinant energiją ir gamtinius išteklius tausojančių procesų (pavyzdžiui, valdymo sistemų ar

54

Partnerystės sutarties projektas
energetinių auditų) ir technologijų diegimą įmonėse (įskaitant žuvininkystės įmones ir žuvų
iškrovimo vietas); skatinant verslo socialinę atsakomybę ir bendruomeniškumą, plėtojant
socialinį verslą, skatinant socialines inovacijas; skatinant energijos ir medžiagų atgavimą,
plėtojant atliekas perdirbančių, gamtos išteklių naudojimą mažinančių, atliekų prevenciją
užtikrinančių technologijų ir gamybos metodų;
 tobulinant miestų oro kokybės valdymą; įgyvendinant taršos kietosiomis dalelėmis
mažinimo priemones; mažinant CO2 emisijas ir neigiamą poveikį aplinkai geležinkelių, kelių,
oro ir vandens transporte; plėtojant ekologiškas transporto sistemas ir atsinaujinančių energijos
išteklių infrastruktūrą transporto sektoriuje; optimizuojant aplinkos monitoringo, vertinimo,
kontrolės techninius pajėgumus ir gilinant žinias apie klimato kaitą; įgyvendinant pajūrio juostos
apsaugos ir potvynių rizikos valdymo bei prevencines priemones; tobulinant gyventojų
perspėjimo apie su klimato kaita susijusius pavojus ir gelbėjimo sistemas, taip pat – didinant
energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą viešojoje
infrastruktūroje ir būsto sektoriuje;
 skatinant darnų išteklių naudojimą: skatinant alternatyvių ir atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimą, gamybą ir skirstymą, didinant energijos išteklių naudojimo efektyvumą
visoje šilumos energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo grandinėje; remiant energijos vartojimo
efektyvumą viešosiose infrastruktūrose ir gyvenamųjų namų sektoriuje; įgyvendinant būsto
atnaujinimo skatinimo ir priežiūros priemones; plėtojant elektra ir kitais alternatyviais degalais
varomų, bevariklių transporto priemonių naudojimą ir skatinant intermodalumą; plėtojant darnią
vandens tiekimo, nuotekų ir atliekų tvarkymo paslaugų sistemą; užtikrinant kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės išsaugojimą ir būklės gerinimą; kuriant ir diegiant modernias, energiją
tausojančias technologijas; užtikrinant efektyvų gamtos išteklių (vandens, oro, žemės gelmių ir
dirvožemio) valdymą ir gerą kokybę;
 tobulinant vandens išteklių valdymą ir gerinant paviršinių vandens telkinių būklę;
stiprinant Baltijos jūros teršimo rizikos valdymą ir mažinant taršą; plėtojant ir renovuojant
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, įskaitant lietaus vandenį, tvarkymo infrastruktūrą;
didinant vandentvarkos ūkio valdymo efektyvumą.
 įgyvendinant kraštovaizdžio apsaugos, planavimo ir tvarkymo priemones; planuojant,
tvarkant ir pritaikant lankymui saugomas teritorijas; plėtojant gamtinį karkasą; didinant
visuomenės informuotumą ir sąmoningumą aplinkos klausimais; išsaugant ir atkuriant buveines,
rūšis ir genetinius išteklius; kuriant biosaugos kontrolės ir stebėsenos sistemą; reguliuojant
invazinių rūšių populiacijas ir mažinant ekosistemų fragmentaciją; tvarkant užterštas ir pažeistas
teritorijas.
 stiprinant atliekų tvarkymo sistemos valdymą, stebėseną ir planavimą; plėtojant
komunalinių atliekų tvarkymo sistemą;
 įgyvendinant Bendrosios žuvininkystės politikos reglamente numatytas apsaugos
priemones, remiant investicijas į selektyvesnius žvejybos būdus ir įrangą, kuriais mažinamas
fizinis ir biologinis žvejybos poveikis aplinkai, užtikrinant kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės
išsaugojimą ir būklės gerinimą, įskaitant vandens ekosistemų biologinę įvairovę ir
funkcionavimą; užtikrinant efektyvų duomenų rinkimą ir žvejybos kontrolę; teikiant
konsultacijas aplinkosauginio tvarumo klausimais žuvininkystės įmonėms;
 plėtojant valstybinių parkų ir draustinių lankymo infrastruktūrą ir rinkodarą; kuriant
turizmo maršrutus, prisidedančius prie kultūros ir gamtos objektų vystymo ir žinomumo
didinimo, ilgalaikių darbo vietų kūrimo bei ekonomikos augimo; kompleksiškai tiriant,
konservuojant/restauruojant kultūros paveldą ir plėtojant kultūros paveldo infrastruktūrą;
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 sistemiškai ir integruotai tiriant, restauruojant ir aktualizuojant kultūros paveldą,
siekiant efektyviai išnaudoti jo išteklius socialinėms, edukacinėms ir ekonominėms reikmėms,
taip pat akcentuojant kultūros savitumo socialinę reikšmę ir įtaką tautiškumo ir pilietiškumo
didinimui;
 modernizuojant mokymosi, ugdymo ir studijų infrastruktūrą atsižvelgiant į darnaus
vystymosi principus; skatinant tyrimų metu įgytų žinių nekomercinį panaudojimą įvairiose
srityse, įskaitant darnų vystymąsi;
 plėtojant socialinę sanglaudą, skatinant aktyvią įtrauktį, diegiant socialinės rizikos
prevencijos priemones, mažinant socialinę nelygybę ir didinant socialinį sutelktumą
visuomenėje;
 stiprinant visuomenės sveikatą: mažinant sveikatos netolygumus, gerinant šalies
gyventojų gyvenimo kokybę, ilginant gyvenimo trukmę – mažinant sergamumą, mirtingumą ir
neįgalumą, ypač nuo išorinių priežasčių ir traumų, kraujotakos sistemos, onkologinių ligų,
psichikos sveikatos sutrikimų, užtikrinant lygiateisišką, prieinamą ir priimtiną sveikatos
priežiūrą;
 sudarant palankesnes sąlygas nevyriausybinių organizacijų, siekiančių darnaus
vystymosi, veiklai, taip pat vietos bendruomenių dalyvavimui darnaus vystymosi veikloje,
plėtojant savanorišką veiklą ir ugdant visuomenės socialinę atsakomybę;
 orientuojant darbo pasiūlą į naujas darbo vietas, kuriamas ekologiškuose ekonomikos
sektoriuose, taip naudojant šių sektorių užimtumo potencialą ir sustiprinant jų plėtros galimybes;
 diegiant „žaliąsias“ technologijas viešajame sektoriuje, pavyzdžiui, mažinant viešojo
sektoriaus duomenų centrų energijos sąnaudas, plėtojant „žaliuosius“ IRT pirkimus, mažinant
popieriaus naudojimą viešajame sektoriuje;
 plėtojant sprendimų projektų poveikio vertinimą ir su tuo susijusius valstybės tarnautojų
įgūdžius, taip tobulinant ir sprendimų poveikio aplinkai vertinimus;
 informacinėmis ir mokymo priemonėmis skatinant taršos iš žemės ūkio šaltinių
mažinimo priemonių diegimą ūkiuose;
 užtikrinant mokslo ir verslo partnerystę, skatinant įvairiuose instituciniuose ir
geografiniuose lygmenyse veikiančių partnerių bendradarbiavimą.
Partnerystės sutarties įgyvendinimo metu darnaus vystymosi principas bus užtikrinamas
taip:
 projektų atrankos vertinimo metu bus vertinama jų atitiktis darnaus vystymosi principui;
 šio horizontalaus principo atitikties stebėsena bus integruota į bendrą projektų
stebesėnos sistemą. Projektų įgyvendinimo ataskaitos apims ir šio horizontalaus principo
įgyvendinimo aprašymus;
 Vadovaujančiosios institucijos, rengdamos metines veiksmų įgyvendinimo ataskaitas ir
pažangos ataskaitas, pateiks informaciją apie horizontalių principų įgyvendinimą.

1.5.4. Jaunimas
2012 m. Lietuvai skirtose Europos Tarybos rekomendacijose didelis dėmesys skiriamas
jaunimo problemoms. Pažymima, kad būtinos papildomos priemonės, kad būtų padidintas
jaunimo dalyvavimas darbo rinkoje, efektyviau taikomos aktyvios darbo rinkos politikos
priemonės. Lietuva suprasdama šios problemos mąstą pasirinko jaunimą kaip horizontalųjį
principą.
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Jaunimo išskirtinumas sietinas ne tik su amžiumi, bet ir su asmens gyvenimo
laikotarpiu, kai integruojamasi į visuomenę, bręstama, tampama nepriklausomais, bandoma
įsitvirtinti darbo rinkoje, pradedama kurti šeima ir socialinė, materialinė padėtis. Tai kritinis
asmens gyvenimo tarpsnis. Jaunimui būdingi ne tik saviti laisvalaikio praleidimo būdai ir
galimybės, bet ir iniciatyvumas, veiklumas, ambicingumas, aktyvus informacinių ir ryšių
technologijų naudojimas. Tam tikra dalis jaunimo yra nemotyvuota ir sunkiai suranda savo vietą
visuomenėje. Planuojant viešosios politikos priemones būtina atsižvelgti į konkrečių jaunimo
grupių situaciją bei poreikius. Lietuvoje reikia išspręsti kelias esmines jaunimo problemas: tai –
didelis jaunimo nedarbo lygis, nepakankamos turimos kvalifikacijos sąsajos su darbo rinkos
poreikiais, santykinai didelis jaunimo mobilumas tiek iš mažesnių šalies miestelių, tiek iš pačios
šalies, nepakankamos neformaliojo švietimo (ugdymo(si)) galimybės, silpnai išvystytas
verslumas ir kūrybiškumas, menkas susidomėjimas gamtos ir technologijų mokslais, MTEP,
menkas dalyvavimas vietos organizacijų ar savivaldos institucijų veikloje, koordinuotos ir
kokybiškos jaunimo informavimo bei konsultavimo sistemos nebuvimas.
Sprendžiant šias problemas numatoma tobulinti švietimo ir mokslo sistemą bei gerinti
jos sąsajas su darbo rinka, gerinti sąlygas derinti mokymąsi, darbą ir šeimą. Bus įgyvendinamos
jaunimo garantijos – užtikrinant, kad nerandančiam savo vietos darbo rinkoje jaunimui būtų
pasiūlytos naujos mokymosi galimybės, pasiūlyta stažuotė arba gamybinė praktika arba suteikta
galimybė įsidarbinti. Daug dėmesio bus skiriama jaunimo politikai regionuose. Numatoma
parama bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų (įskaitant jaunimo bendruomenes ir
organizacijas) veiklai sprendžiant vietos ekonomines, socialines problemas. Planuojamos
investicijos į miestų, miestelių ir kaimo vietovių viešąsias erdves, gyvenamąją aplinką, sporto ir
kitą bendruomeninę infrastruktūrą, kuri itin svarbi socialinei, fizinei ir kultūrinei jaunimo
pažangai. Bus vykdomos priemonės siekiant užtikrinti paslaugų jauniems žmonėms
prieinamumą bei skatinti jaunimo pilietiškumą, visuomeninį aktyvumą ir didinti jaunimo
įsitraukimą į jiems aktualių sprendimų priėmimą.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu EŽŪFKP lėšomis finansuojamose Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonėse didelis dėmesys bus skiriamas jaunimui, t.
y. jauniems žmonėms, siekiantiems užsiimti žemės ūkio veikla ir (ar) ne žemės ūkio verslais
kaimo vietovėse, teikiant paramą besikuriantiems ir (ar) jau veikiantiems fiziniams ir juridiniams
asmenims, atitinkantiems labai mažoms ir mažoms įmonėms taikomus reikalavimus.
Įgyvendinant vietos plėtros strategijas LEADER metodu, ypatingas dėmesys bus skiriamas
jaunimo įtraukčiai.
Žuvininkystės sektoriuje jaunimo verslumas ir užimtumas bus skatinamas, suteikiant
papildomus pirmumo balus (jei aktualu, atsižvelgiant į priemonių specifiką) verslo
investiciniams projektams, kuriuos įgyvendina ar kuriuose numatoma įdarbinti 18–29 m.
amžiaus asmenis.

1.6.

Veiksmų programų sąrašas su preliminariais asignavimais pamečiui pagal fondus

Lentelę automatiškai sugeneruos SFC.
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2.

PRIEMONĖS VEIKSMINGAM ĮGYVENDINIMUI UŽTIKRINTI

2.1.

Vidinis koordinavimas tarp ESI fondų, su kitais ES ir nacionaliniais finansavimo
instrumentais ir EIB

2.1.1. Vidinis koordinavimas tarp ESI fondų, su kitais ES ir nacionaliniais finansavimo
instrumentais
Koordinavimas tarp ESI fondų
Suderinamumu laikomas tikslų, uždavinių, veiklų ir procedūrų derėjimas, kuris leistų
integruotai naudoti visus finansinius instrumentus siekiant nacionalinių ir europinių tikslų.
Siekdami įvertinti, kiek ir kokios sritys gali būti finansuojamos keliais fondais, buvo atlikta ESI
fondų, kitų finansinių instrumentų prioritetų, tikslų ir uždavinių panašumo ir suderinamumo
analizė. 1 lentelėje pateikiama analizės pagrindu parengta suvestinė, kurioje matyti ESI fondų ir
kitų finansinių instrumentų persidengimas remiamų politikos sričių atžvilgiu bei kitų finansinių
instrumentų tikslų suderinamumas su ESI fondų tematiniais tikslais.
Iš 1 lentelės matyti, jog dauguma politikos sričių yra remiamos tiek ESI fondų parama,
tiek ES lygmens, EIB ir kitais tarptautiniais finansiniais instrumentais. Daugiausiai dėmesio
būsimoje finansinėje perspektyvoje bus skiriama darbo vietoms ir ekonomikai kurti,
moksliniams tyrimams vykdyti, inovacijoms, sanglaudai ir darniam vystymuisi skatinti bei
aplinkosaugos, energetikos ir socialinėms problemoms spręsti. Didesnį šių sričių finansavimą
atitinkamai atspindi ir ESI fondų tematinių tikslų persidengimas su kitų finansinių instrumentų
tikslais.
Vertinant penkių ESI fondų papildomumą nustatyta, kad EŽŪFKP galėtų prisidėti prie
visų tematinių tikslų, išskyrus 7 ir 11 tematinius tikslus. EJRŽF prisidės prie 3, 4, 6, 8 ir 10
tematinių tikslų įgyvendinimo. Įgyvendinant 3, 4, 6 ir 8 tematinius tikslus, užtikrinama sinergija
su ERPF, skatinant inovacijų diegimą, konsultavimo paslaugų teikimą, pridėtinės vertės kūrimą
žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, naujų įmonių kūrimą ir esamų įmonių pajėgumų plėtrą
akvakultūros sektoriuje, kovojant su klimato kaita, skatinant efektyvų energijos naudojimą,
siekiant išsaugoti biologinę įvairovę, mažinant žuvininkystės poveikį jūrinei aplinkai, skatinant
žuvininkystės rajonų gamtos išteklių gausinimą ir saugojimą bei socialinės gerovės ir kultūros
paveldo žuvininkystės rajonuose, įskaitant žuvininkystės, akvakultūros ir jūrinės kultūros
paveldą, puoselėjimą, didinant užimtumą ir teritorinę sanglaudą žuvininkystės regionuose,
skatinant verslumą, naujų įmonių steigimą, didinant MVĮ pajėgumus. Pagal 8-ąjį tematinį tikslą
taip pat galima sinergija tarp EŽŪFKP ir EJRŽF, įvairinant žuvininkystės sektoriaus veiklą ir
kuriant darbo vietas naujose ne žvejybos įmonėse, esančiose pripažintuose žuvininkystės
regionuose, kurie taip pat gali sutapti su kaimiškosiomis vietovėmis. Pagal 10 tematinį tikslą
galima sinergija su ESF, kurios dėka EJRŽF galės didinti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus
dalyvių įsitraukimą į mokymąsi visą gyvenimą ir kvalifikacijos kėlimą pasinaudojant ESF
lėšomis sukurta suaugusiųjų mokymo sistema – mokymų centrais, turinčiais reikiamą
suaugusiųjų mokymo metodinę ir dalykinę medžiagą bei kompetentingus suaugusiųjų mokytojus
– andragogus bei čia įdiegta vaučerių sistema.
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9.

10. Investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi
visą gyvenimą

11. Institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingo
viešojo administravimo užtikrinimas


































































Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su
skurdu

8.





Tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių
pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse
šalinimas
Užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo
rėmimas
7.

Aplinkosauga ir išteklių naudojimo
veiksmingumo skatinimas





6.

Prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos
prevencijos ir valdymo skatinimas





5.

Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką
išskiriančių technologijų ekonomikos visuose
sektoriuose rėmimas





4.

MVĮ bei žemės ūkio sektoriaus (EŽŪFKP) ir
žuvininkystės bei akvakultūros sektoriaus
(EJRŽF) konkurencingumo didinimas

Informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo
ir naudojimo didinimas bei kokybės gerinimas




3.


ESI fondai:

 ERPF
 ESF
 Sanglaudos fondas

 EŽŪFKP
 EJRŽF
Europos žemės ūkio

garantijų fondas (EŽŪGF)
„Horizontas 2020“

programa
Įmonių ir MVĮ

konkurencingumo programa
– COSME
NER300 programa

LIFE programa
programa „ERASMUS

visiems“
Socialinių pokyčių ir
inovacijų programa – SPIP
Europos infrastruktūros
tinklų priemonė – EITP
Programa „Sveikata

ekonomikos augimui
skatinti“ – SEAS
Prieglobsčio ir migracijos
fondas – PMF
Fondai išorės santykiams
Programa „Kūrybiška

Europa“

2.

1.

Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir
inovacijų skatinimas

4 lentelė. ES finansinių instrumentų16 tikslų suderinamumas su tematiniais tikslais17
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Pateikiami Komisijos Bendrųjų nuostatų reglamente minimi finansiniai instrumentai ir kiti Lietuvai aktualūs
finansiniai instrumentai.
17
Aiškumo dėlei lentelėje paryškinti tematiniai tikslai, kurie siejasi su daugiausia finansavimo instrumentų.
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ES solidarumo fondas18
Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo
(ETBT) programos
EIB
EEE ir Norvegijos parama
Šveicarijos parama
























































Pagrindinė priemonė, kuria siekiama ESI fondų suderinto koordinavimo, yra Stebėsenos
komitetai programų įgyvendinimo stebėsenai vykdyti, siūlomiems programų pakeitimams
svarstyti, koordinavimui užtikrinti ir sprendimams dėl projektų atrankos kriterijų priimti.
Dvigubo finansavimo prevencijos bei kontrolės užtikrinimo sistema 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu bus ir toliau integruota į ESI fondų planavimo ir įgyvendinimo
sistemos dalis. Dvigubo finansavimo prevencija ir kontrolė bus užtikrinama sistemiškai, t.y.
atitinkami priežiūros ir kontrolės veiksmai bei procedūros atliekami kiekviename veiksmų
programų ir projektų įgyvendinimo etape, ir jų visuma užtikrins adekvatų dvigubo finansavimo
rizikos valdymą. Be to, bus toliau naudojamasi informacinės sistemos galimybėmis renkant
informaciją apie kitos finansinės paramos projektus, kurių pagalba ESI fondus
administruojančios institucijos galės tinkamiau įvertinti dvigubo finansavimo riziką.
Pažymėtina, jog naujuoju laikotarpiu galima patobulinti suderinamumo koordinavimą
per Stebėsenos komitetus, išplečiant jų funkcijas: svarstant ne tik veiksmų programų
įgyvendinimo eigą, siūlomus veiksmų programų pakeitimus ir projektų atrankos kriterijus, tačiau
ir bendras fondų įgyvendinimo problemas, tariantis dėl reikalingų pakeitimų. Į ESI fondų
Stebėsenos komitetų sudėtį nario ar stebėtojo teisėmis numatoma įtraukti ir institucijų, atsakingų
už susijusių kitų finansinių instrumentų panaudojimą, atstovus ir atitinkamas sritis bei
finansavimo instrumentus išmanančius socialinius ekonominius partnerius. Šių atstovų ir
partnerių dalyvavimas būtų itin aktualus posėdžiuose, kuriuose sprendžiamos atskirų fondų ar
tikslų įgyvendinimo problemos.
Siekiant ESI fondų vertinimo veiklų koordinavimo ir dubliavimosi išvengimo, 2014–
2020 m. programavimo laikotarpiu bus sudaryta tarpinstitucinė vertinimo koordinavimo grupė, į
kurios sudėtį bus įtraukti EŽŪFKP ir EJRŽF vadovaujančiosios institucijos atstovai. Vertinimo
koordinavimo grupėje bus vykdomas 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos vertinimo plano ir
metinių vertinimo planų, šiuose planuose numatytų vertinimų tikslų ir uždavinių derinimas.
Vertinimuose pateiktų išvadų ir rekomendacijų įgyvendinimo koordinavimas bei vertinimo
rezultatų sklaida bus užtikrinama per ESI fondų veiksmų programų Stebėsenos komitetų veiklą.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu numatyta, kad pareiškėjai teiks paraiškas
elektroniniu būdu, prisijungę prie Duomenų mainų svetainės (DMS). Valstybės ir regionų
projektai, iš anksto prisijungę prie DMS, informaciją ir konsultacijas iki paraiškos pateikimo
galės gauti elektroniniu būdu, sutrumpės informacijos teikimo laikas. Per DMS visi pareiškėjai
operatyviai gaus informaciją apie paraiškų vertinimo eigą, reikalingus patikslinimus, priimtus
sprendimus. Vieną kartą DMS pateikus dokumentą, jo nereikės teikti pakartotinai, teikiant
paraišką. Numatoma sukurti sąsajas su kitais viešaisiais duomenų registrais, kad iš pareiškėjų
nebūtų prašoma informacijos, kurią paramą administruojančios institucijos gali gauti ar
pasitikslinti kitu būdu. DMS išliks pareiškėjams el. būdu teikti paaiškinimai, kurie užtikrins
suteiktos informacijos atsekamumą ginčų atveju. Numatoma, kad per DMS bus galima
informuoti projektų vykdytojus apie atliktų patikrų rezultatus, nustatytus pažeidimus ar
reikalavimus grąžinti paramą ar jos dalį. Taip pat numatoma, kad projektų vykdytojai bus
18

ES solidarumo fondo parama teikiama įvykus gaivalinėms nelaimėms ir esant tam tikroms sąlygoms
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operatyviai informuojami apie pasikeitusius teisės aktus, galinčius daryti įtaką projektų
įgyvendinimui.
Koordinavimas tarp ESI fondų ir ETB tikslo programų
Siekiant ETB tikslo programų sinergijos su ESI fondų, svarbiausia 2014–2020 m.
programavimo laikotarpio naujovė – ETB tikslo programų tikslų pasirinkimo apribojimai.
Planuojama, jog kiekvienai tarpvalstybinio ir tarptautinio bendradarbiavimo programai bus
pasirenkami keturi pagrindiniai ir keletas kitų tikslų, kurie apims ne daugiau kaip 20 proc.
programai skirto finansavimo, ESI fondų tematinių tikslų, nors tarpregioninėms
bendradarbiavimo programoms bus galima pasirinkti ir visus tematinius tikslus. Toks
koncentravimas sumažina ETB tikslo programų tematinę aprėptį, tačiau tai padės kurti sinergiją
konkrečiose srityse.
Darant prielaidą, jog didžioji finansavimo dalis Lietuvos nacionaliniams tikslams
įgyvendinti bus skiriama iš ESI fondų, Lietuva sieks, jog ETB tikslo programose, kuriose ji
dalyvaus, ETB tikslo programų lėšos būtų nukreipiamos konkrečioms ESI tematinių tikslų
investicinių prioritetų finansuojamoms veikloms įgyvendinti. Pavyzdys galėtų būti užimtumo
didinimas. Tai yra vienas iš ESI tematinių tikslų (8-as tematinis tikslas), kuriam įgyvendinti bus
nukreiptos beveik visų ESI fondų (ypač ESF) ir ETB tikslo programų lėšos, taigi turinio atžvilgiu
šie finansiniais instrumentai suderinti.
ETB tikslo programose pasirenkant prioritetus ir priemones ar vykdant projektų atranką
ir priežiūrą bus numatytos priemonės leidžiančios identifikuoti galimus veiklų finansavimo
šaltinius ir jų tinkamumą. Taip pat siekiant suderinti veiksmus, planuojamus pagal ETB tikslo
programas, ir veiksmus, planuojamus pagal ESI fondų ir kitas programas, bus sukurtas
patariamasis ETB tikslo programų komitetas, kurio nariais numatoma įtraukti institucijų,
atsakingų už veiksmų programos ir kitų susijusių finansinių instrumentų panaudojimą, atstovus ir
atitinkamas sritis bei finansavimo instrumentus išmanančius socialinius ekonominius partnerius.
ETB tikslo programų komitetas teiks išvadas ir pasiūlymus į ETB tikslo programų Stebėsenos
(valdymo) komitetus deleguotiems Lietuvos atstovams dėl Lietuvos partnerių tinkamumo
įgyvendinti projektus ir šių projektų paraiškose numatytų įgyvendinti veiklų ir siekiamų rezultatų
tikslingumo, skleis informaciją apie ETB tikslo programas ir vykdys kitas funkcijas.
Koordinavimas tarp ESI fondų ir ES Baltijos jūros regiono strategijos
Lietuvoje ES Baltijos jūros regiono strategijos (ES BJRS) nacionalinio koordinatoriaus
vaidmenį atlieka Užsienio reikalų ministerija. Lietuva pagal ES BJRS veiksmų planą yra trijų
prioritetinių sričių koordinatorius. Koordinatorių funkcijas atlieka šios ministerijos: Žemės ūkio
ministerija – prioritetinės srities „Agri – žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės tvarumo
stiprinimas“ koordinatorius, Susisiekimo ministerija – prioritetinės srities „Transportas – vidinių
ir išorinių transporto jungčių gerinimas“ koordinatorius bei Vidaus reikalų ministerija –
prioritetinės srities „Nusikalstamumas – kova su nusikalstamumu pasienyje“ koordinatorius. ES
BJRS įgyvendinimo procese taip pat dalyvauja ir kitos sektorinės ministerijos – jos įgyvendina
priemones, prisidedančias prie ES BJRS įgyvendinimo. Minėtų ministerijų atstovai dalyvauja
2014–2020 m. ES struktūrinės paramos komisijos (toliau – Komisija), kuri vaidina svarbų
vaidmenį Partnerystės sutarties ir 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programos
rengimo procese. Minėtų institucijų bei socialinių, ekonominių ir regioninių partnerių
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dalyvavimas Partnerystės sutarties ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpio ES struktūrinės
paramos veiksmų programos rengimo ir įgyvendinimo procesuose leidžia integruotai įvertinti ES
BJRS įgyvendinimo galimybes ir jas tobulinti.
ESI fondų strateginių dokumentų rengimo etape nustatant konkrečius tikslus ir
planuojamas finansuoti veiklas, atsižvelgiama į ES BJRS tikslus ir jos veiksmų plane numatytas
prioritetines sritis. Siekiant didinti problemų sprendimų veiksmingumą ir efektyvumą, numatoma
bendradarbiauti ne tik nacionaliniu lygiu, bet ir su kitomis Baltijos jūros regiono valstybėmis.
Tuo tikslu 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu numatomos šios bendradarbiavimo sritys,
kurios taip pat yra aktualios įgyvendinant ES BJRS: tai – moksliniai tyrimai ir inovacijos, MVĮ
konkurencingumo stiprinimas, aplinkosauga, energijos vartojimo efektyvumo didinimas, kova su
klimato kaita, transportas, informacinės ir ryšių technologijos, tarptautiniai mainai užimtumo,
švietimo ir mokymo srityse. Bendradarbiaujant šiose srityse bus prisidedama prie visų trijų ES
BJRS tikslų. ES BJRS tikslo „Išsaugoti jūrą“ siekiama bendradarbiaujant aplinkosaugos srityje.
Prie tikslo „Sujungti regioną“ įgyvendinimo prisidedama bendradarbiaujant energetikos ir
transporto srityse. „Didinti gerovę“ siekiama bendradarbiaujant mokslinių tyrimų ir inovacijų,
MVĮ, švietimo, mokymo ir užimtumo, informacinių ir ryšių technologijų srityse. Nustatant
bendradarbiavimo sritis, atsižvelgta į ES BJRS veiksmų plane pateiktas prioritetines sritis.
Transporto srityje planuojama bendradarbiauti su Lenkija, Estija ir Latvija tiesiant ES
BJRS veiksmų plane numatyto prioritetinio projekto Rail Baltica jungtis, įgyvendinant
prioritetinę sritį „Transportas – vidinių ir išorinių transporto jungčių gerinimas“.
5 lentelė. ESI fondų indėlis į ES BJRS prioritetines sritis19
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Siekiant integruoto požiūrio į ES BJRS įgyvendinimą, ESI veiksmų programos
priemonių lygmenyje bus nustatomas prioritetinis projektų atrankos kriterijus, kuris suteiks
pirmenybę projektams, prisidedantiems prie ES BJRS įgyvendinimo. Pagal šį kriterijų projektas
bus laikomas prisidedančiu prie ES BJRS, jeigu jį įgyvendinant dalyvauja tarptautinis partneris,
o projekto tematika atitinka ES BJRS veiksmų plane išdėstytas prioritetines sritis,
19

Lentelėje paryškintos ES BJRS prioritetinės sritys, prie kurių įgyvendinimo ESI fondai prisideda daugiausiai.
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horizontaliuosius veiksmus ir (ar) prioritetinius projektus. Projektas gali būti laikomas
prisidedančiu prie ES BJRS ir tuo atveju, jeigu jis turi suminį poveikį, kuris reiškia, kad
projektas kartu su panašaus pobūdžio projektais, įgyvendinamais kitose šalyse, prisideda prie ES
BJRS veiksmų plane išdėstytų prioritetinių sričių, horizontaliųjų veiksmų ir (ar) prioritetinių
projektų įgyvendinimo. Siekiant užtikrinti šio atrankos kriterijaus veikimą, pareiškėjai paraiškų
teikimo etape turės nurodyti, ar projektas prisideda prie BJRS įgyvendinimo ir koks numatomas
jo poveikis, atsižvelgiant į ES BJRS.
Taip pat esant galimybei ir valstybėms narėms išreiškus bendrą interesą, Lietuva
prisidės prie bendrų kvietimų teikti paraiškas projektams, prisidedantiems prie ES BJRS
įgyvendinimo, organizavimo.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu numatoma pritaikyti esamą ES finansavimo
instrumentų stebėsenos sistemą prie ES BJRS, kuri leistų nuosekliai stebėti ES BJRS
įgyvendinimą ESI fondų pagalba bei tiksliai įvertinti ESI fondų indėlį į ES BJRS. Šiuo tikslu ES
BJRS veiksmų plane nurodyti rodikliai, jei tinkami, ir jų siektinos reikšmės pritaikomi
nacionaliniam kontekstui ir susiejami su ES struktūrinės paramos rodikliais, kartu atsižvelgiant į
strategijos „Europa 2020“ rodiklius.
ESI fondų veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitose bus pateikiama informacija apie
pažangą įgyvendinant ES BJRS tikslus. ES struktūrinės paramos indėlis į ES BJRS taip pat bus
aptariamas Stebėsenos komitete, siekiant pasidalinti įgyvendinimo patirtimi, tobulinti
koordinavimą ir siekti dar didesnio ES struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumo.
Įgyvendinant 2014–2020 m. kaimo plėtros politiką ir rengiant naująją EŽŪFKP lėšomis
finansuojamą nacionalinę kaimo plėtros programą, bus stengiamasi kiek galima labiau susieti
nacionalinės kaimo plėtros programos tikslus ir priemones su ES BJRS tikslais. Prie pasiūlymų,
kaip susieti nacionalines kaimo plėtros programas su ES BJRS tikslais, rengimo prisideda ir ES
BJRS veiksmų plano prioritetinėje srityje „Agri – žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės
tvarumo stiprinimas“ numatytas veiksmas „Stiprinti bendrą kaimo plėtros programų poveikį“, už
kurio koordinavimą atsakinga Žemės ūkio ministerija.
Prie ES BJRS pirmojo tikslo „Išsaugoti jūrą“ ir trečiojo tikslo „Didinti gerovę“
tiesiogiai prisidės Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos aplinkosauginio pobūdžio
kaimo plėtros priemonės, kuriomis siekiama mažinti taršą, gerinti vandens kokybę, išsaugoti
biologinę įvairovę, skatinti ekologinį ūkininkavimą, taip pat priemonės, skatinančios į
aplinkosaugą orientuotą ūkininkavimo praktikos sklaidą. Prie trečiojo ES BJRS tikslo „Didinti
gerovę“ taip pat prisidės kaimo plėtros veiksmų programos priemonės, skirtos verslumo ir
inovacijų skatinimui, žinių perdavimui ir inovacijoms, resursų panaudojimo efektyvumo
didinimui (produkcijos gamybos atliekų antriniam panaudojimui ir pan.), investicijoms į
mokslinius tyrimus ir inovacijas. Trečiojo ES BJRS tikslo taip pat bus siekiama skatinant įvairių
formų bendradarbiavimą, ypač palaikant regione veikiančių nacionalinių kaimo tinklų
bendradarbiavimą, ryšių tarp regiono bendruomenių ir vietos veikos grupių palaikymą bei kitų
tinklinių bendradarbiavimo struktūrų iniciavimą ir palaikymą nacionaliniame ir regioniniame
lygmenyse. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu pastebėta, kad LEADER metodu
įgyvendinama priemonė, skatinanti teritorinį ir tarptautinį bendradarbiavimą regione ir ne tik,
ypatingai prisideda prie ES BJRS tikslų įgyvendinimo, nes dažniausiai bendradarbiavimas buvo
vystomas tarp regiono vietos veiklos grupių partnerių. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu
ši priemonė ir toliau prisidės prie ES BJRS tikslo „Didinti gerovę“ įgyvendinimo.
EJRŽF lėšomis prisidės prie pirmojo ES BJRS tikslo „Išsaugoti jūrą“ įgyvendinimo bus
prisidedama skatinant investicijas į žvejų atliekamą atliekų rinkimą iš jūros (pamestų žvejybos
priemonių ir į jūrą išmestų šiukšlių šalinimą) bei remiant pastangas geriau valdyti arba apsaugoti
jūrų biologinius išteklius; rengiant ir plėtojant technines ir administravimo priemones, vykdant jų
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stebėseną, rengiant ir įgyvendinant Bendrosios žuvininkystės politikos reglamente numatytas
apsaugos priemones (daugiamečius apsaugos planus ir kt.); gerinant arba pritaikant naujas
technikos arba organizavimo žinias (įskaitant tobulesnius žvejybos būdus ir žvejybos įrankių
selektyvumą), mažinant žvejybos poveikį aplinkai ir užtikrinant tvaresnį jūrų biologinių išteklių
naudojimą, užtikrinant tinkamą ir tvarų žuvininkystės valdymą. Įgyvendinant ES BJRS trečiąjį
tikslą „Didinti gerovę“ ir prioritetinę sritį „Inovacijos – visapusiškai išnaudoti regiono mokslinių
tyrimų ir inovacijų potencialą“ galimos sąsajos su EJRŽF priemonėmis, numatančiomis
investicijas į projektus, kuriais siekiama vystyti ir pritaikyti inovacijas žuvininkystės ir
akvakultūros subsektoriuose, kurti naujus arba iš esmės patobulintus žuvininkystės ir
akvakultūros produktus, pritaikyti naujas technologijas, o taip pat kurti ir diegti naujus arba
patobulintus procesus ir metodus bei valdymo ir organizavimo sistemas. Siekiant užtikrinti
sinergijas ir papildomumą tarp strategijos „Europa 2020“, ES BJRS, EJRŽF ir kitų ESI fondų,
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programoje yra nustatytos sąsajos tarp
ES BJRS ir veiksmų programos konkrečių uždavinių ir pasirinktų priemonių.
2.1.2. Koordinavimas tarp ESI fondų ir kitų ES ir nacionalinių finansavimo instrumentų
bei EIB
Bendrųjų nuostatų reglamentas numato galimybę 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiu rengti ir įgyvendinti integruotus veiksmus, kurie gali būti finansuojami iš ESI fondų
ir kitų finansinių instrumentų. Pagrindinė sąlyga tokiems integruotiems veiksmams –
užtikrinimas, jog ta pati išlaidų dalis nebus finansuojama keliais instrumentais. Bus siekiama,
kad tokių integruotų veiksmų būtų įgyvendinama kuo daugiau.
Politikos sritys, kuriose ESI fondai gali būti pasitelkiami kartu su kitais finansiniais
instrumentais, yra šios: aplinkosauga, ekonomika (įskaitant verslą ir konkurencingumą),
energetika, informacinė visuomenė (įskaitant skaitmeninę rinką, IRT), jaunimas, kultūra,
moksliniai tyrimai ir inovacijos, sanglauda, socialinė įtrauktis, sveikatos apsauga, švietimas ir
mokymas, transportas, darnus vystymasis, užimtumas, viešasis administravimas, žemės ūkis ir
kaimo plėtra, žuvininkystė.
Žemiau esančioje lentelėje pateikiama tarptautinių finansavimo instrumentų, kurie
remia tas pačias politikos sritis kaip ir ESI fondai, apibendrinti koordinavimo modeliai. Iš
duomenų matyti, jog dalis finansinių instrumentų koordinuojama centralizuotai tik per Europos
Komisiją, jos padalinius ar agentūras. Kiti finansiniai instrumentai koordinuojami, įtraukiant ir
nacionalines valstybes, pavyzdžiui, pasirenkant prioritetus ir priemones ar vykdant projektų
atranką ir priežiūrą.

Pradiniai (bendrieji) fondų tikslai planuojami Europos
Komisijos, bet konkretesni tikslai planuojami ir jais
finansuojami projektai įgyvendinami per nacionalines
institucijas ir agentūras
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6 lentelė. ES lygmens, EIB ir kitų tarptautinių finansavimo instrumentų koordinavimo modelis
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Programa planuojama ir įgyvendinama Europos
Komisijos ir nacionalinės valstybės, projektų lygiu

įgyvendina nacionalinės valstybės agentūra
Programa planuojama ir įgyvendinama nacionalinės
valstybės ir kitos valstybės (valstybių), projektų lygiu


įgyvendina nacionalinės valstybės agentūra
Programa planuojama ir įgyvendinama Europos
Komisijos, projektų lygiu įgyvendina nacionalinė
 
agentūra
Programa planuojama ir įgyvendinama Europos
Komisijos, projektų lygiu įgyvendina Europos Komisija ir

nacionalinė valstybė
Centralizuotas programos ir projektų planavimas ir
įgyvendinimas per Europos Komisijos padalinius ir
      
įstaigas
Centralizuotas programos ir projektų planavimas ir

įgyvendinimas per EIB padalinius ir įstaigas
ETB tikslo programos – koordinuojančioji (vienai programai – vadovaujančioji) institucija Lietuvoje yra Vidaus
reikalų ministerija
EŽŪGF – projektų lygiu įgyvendina Nacionalinė mokėjimų agentūra, pavaldi LR Žemės ūkio ministerijai
LIFE programa – projektų lygiu įgyvendina Aplinkos projektų valdymo agentūra, pavaldi LR Aplinkos ministerijai
ERASMUS visiems – projektų lygiu įgyvendins Švietimo mainų fondas, pavaldus LR Švietimo ir mokslo
ministerijai
NER300 – pasirinktas specifinis koordinavimo modelis, pagal kurį Komisija bendrai atsako už planavimą ir
įgyvendinimą, tačiau projektų atranka vyksta keliais etapais: preliminarią atranką vykdo nacionalinė valstybė,
antrąjį turą – Europos Komisija, galutinę atranką – nacionalinė valstybė.

Koordinavimas žemės ūkio srityje
Pagal BŽŪP 1-ąjį ramstį, finansuojamą iš Europos žemės ūkio garantijų fondo
(EŽŪGF) lėšų ir sudarantį pagrindą tiesioginėms išmokoms ir rinkos priemonėms, remiamos ES
ūkininkų pagrindinės metinės pajamos ir teikiama parama konkrečių rinkos sutrikimų atvejais. Jį
papildo BŽŪP 2-asis ramstis, finansuojamas iš EŽŪFKP lėšų, pagal kurį siekiama didesnio
dėmesio tikslingai kaimo plėtros paramai, skatinant konkurencingumą ir inovacijas, ir
atsižvelgiant į aplinkosaugos poreikius. Veiksmų pagal abu BŽŪP ramsčius įgyvendinimas yra
glaudžiai susijęs, abi sritys papildo viena kitą.
Tiesioginių išmokų ir panašios paramos schemos, kaip specialios išmokų mokėjimo
schemos smulkiesiems ūkininkams ir specialioji parama jauniesiems ūkininkams iki 40 metų
amžiaus, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai yra susijusios su atitinkamomis kaimo plėtros veiksmų
programos priemonėmis, todėl prisidės prie bendrų tikslų pasiekimo. Pagrindinis tiesioginių
išmokų tikslas yra užtikrinti pakankamas pajamas ūkininkams, todėl iš kaimo plėtros veiksmų
programos perspektyvos tai yra priemonė, didinanti bazinį žemės ūkio sektoriaus pajamų lygį bei
užtikrinanti konkurencingumo augimą.
Tiesioginės išmokos yra mokamos ūkininkams, kurie laikosi kompleksinės paramos
reikalavimų, susidedančių iš Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) ir valdymo
reikalavimų. Šie reikalavimai papildo veiksmus pagal BŽŪP 2-ąjį ramstį, skirtus pritaikyti
ekologinio ūkininkavimo praktiką didelės gamtinės vertės teritorijose (tokiose, kaip „Natura
2000“), tradicinėse agrarinėse teritorijose ir vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių
specifinių kliūčių. Naujuoju 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu GAAB reikalavimus
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numatoma dar labiau praplėsti, įpareigojant valstybes nares pagal ES lygiu patvirtintus GAAB
standartus apibrėžti ir taikyti naujus reikalavimus dėl dirvožemio bei vandens apsaugos.
Siekiant padidinti bendrą BŽŪP aplinkosauginį veiksmingumą, tiesioginės išmokos iš
esmės susietos su ekologiškumu. Pagal tokį modelį visi ūkininkai, siekiantys gauti tiesiogines
išmokas, turės vykdyti tam tikrą klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą, t. y.
„žalinimą“. Tokia veikla atitinkamai bus grindžiamos atskiros BŽŪP 2-ojo ramsčio priemonės.
Mokymo ir konsultavimo paslaugų teikimas, informavimas bei supratimas pagerins
gebėjimus žmonių, gaunančių išmokas pagal BŽŪP 1-ąjį ramstį, laikytis nustatytų kompleksinio
susiejimo reikalavimų. Prie žemės ūkio sektoriaus konkurencingumo taip pat reikšmingai
prisidės kaimo gyventojų verslumo įgūdžiai bei gebėjimai užsiimti alternatyviu žemės ūkiui
verslu, ugdomi pagal kaimo plėtros veiksmų programos priemones.
Pagal BŽŪP 1-ąjį ramstį gauta parama technologijoms tobulinimui, ūkininkavimo
praktikai ir perdirbimui sudarys sąlygas kurti didesnės pridėtinės vertės konkurencingus
gaminius, ūkio subjektams sukaupti daugiau pajamų ir savo ruožtu padidinti investicijas,
atliekamas pagal kaimo plėtros veiksmų programą.
Be tiesioginių išmokų, 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu bus ir toliau
naudojamos rinkos reguliavimo priemonės (pavyzdžiui, valstybės intervencija, parama privačiam
saugojimui, produktų suvartojimo skatinimo priemonės). Taip pat galėtų būti taikomos ir kitos
priemonės – eksporto grąžinamosios išmokos, krizių prevencijos bei valdymo priemonės,
priemonės, susijusios su maisto tiekimo grandinės tobulinimu. Vadovaujantis kontrolės
mechanizmų principais, taikant šias priemones, bus siekiama užtikrinti nesidubliuotų projektams
skiriama parama pagal priemones bendrosios rinkos reguliavimo struktūroje ir kaimo plėtros
veiksmų programoje.

Koordinavimas su EIB
Atsižvelgiant į 2007–2013 m. programavimo laikotarpio patirtį tarp Lietuvos ir EIB dėl
ilgalaikės paskolos suteikimo nacionalinių lėšų daliai projektų bendrajam viešajam finansavimui
užtikrinti, yra svarstomas poreikis ir nagrinėjamos alternatyvos 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiu nacionalinių bendrojo finansavimo lėšų poreikiui padengti skolintis iš tarptautinių
institucijų, tame tarpe ir iš EIB. Įvertinant 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu Lietuvoje
sukurtą EIB paskolos administravimo sistemą, 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu
numatoma paskolos bendrajam viešajam finansavimui užtikrinti administravimo sistemą
integruoti į ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemą.

2.2.

Papildomumo užtikrinimas
7 lentelė. Papildomumo užtikrinimas 2014–2020 m.

Valdžios išlaidos
kaip dalis nuo
BVP
P51

2014

2015

2016*

2017**

2018

2019

2020

3,2

2,6

2,2

2,67

2,67

2,67

2,67
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2014-2016 m. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas numatytas Lietuvos konvergencijos 2013 metų
programoje. http://www.finmin.lt/finmin.lt/failai/vykdoma_politika/Konvergencijos_programa_2013-LT.pdf
** 2017-2020 m. numatoma išlaikyti vidutinį 2014-2016 m. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo lygį.
*

2.3.

Taikomų ex ante sąlygų įgyvendinimo vertinimo santrauka
Informacija pateikta prieduose Nr. 2, 3, 4, 5.

2.4.

Naudojama metodika ir instrumentai, siekiant užtikrinti nuoseklų ir suderintą
veiklos peržiūros funkcionavimą

Finansiniai rodikliai
Visus finansinius rodiklius, kurių bus siekiama naudojant ESI fondų lėšas, tarpinių
institucijų teikimu nustato 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programą, Kaimo
plėtros veiksmų programą ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programą
rengiančios vadovaujančiosios institucijos. Vadovaujančiosios ir tarpinės institucijos finansinius
rodiklius nustato, vadovaudamosi šiais principais: įvertinami panašių prioritetų/projektų
įgyvendinimo ankstesniais finansavimo laikotarpiais istorinius duomenis, atsižvelgiama į
sektoriaus pasirengimą pasinaudoti ES parama – teisės aktų parengtumą, suplanuotų priemonių
specifiką, vertinama tam tikros institucijos patirtis, administruojant ES paramos lėšas,
atsižvelgiama į išankstinio (ex ante) vertinimo išvadas ir pastebėjimus.
Stebėsenos rodikliai
Visus stebėsenos rodiklius, kurie bus naudojami veiklos peržiūrai, ministerijų teikimu
nustatė vadovaujančiosios institucijos, teikdamos 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos,
Kaimo plėtros ir žuvininkystės sektoriaus veiksmų programų aprašymus. Kaimo plėtros 2014–
2020 m. programoje, įgyvendinamoje EŽŪFKP lėšomis, naudojami kaimo plėtros programų
bendroje stebėsenos ir vertinimo sistemoje nustatyti pagrindiniai produkto rodikliai. Lietuvos
žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programoje stebėsenos rodiklius,
vadovaudamasi Europos Komisijos rekomendacijomis, nustato EJRŽF lėšomis finansuojamos
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos vadovaujančioji institucija.
Nustatant veiklos peržiūrai naudojamus stebėsenos rodiklius, pasirinkti tie veiksmų
programose investicinių prioritetų ir (ar) konkrečių uždavinių įgyvendinimo stebėsenai nustatyti
produkto ir (ar) rezultato rodikliai, kurie geriausiai atspindi veiksmų programų investicijų
įgyvendinimo eigą ir kuriems pasiekti yra numatyta didžioji dalis lėšų. Daugiausiai yra
naudojami produkto rodikliai. Rezultato rodikliai pasirinkti tik tais atvejais, kai jie matuoja
veiksmų programos investicijų poveikį tik paremtuose subjektuose, o ne rodo socialinius ir
ekonominius pokyčius šalies mastu.
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Peržiūros plane pagrindiniai įgyvendinimo etapai vietoj finansinių ir (arba) stebėsenos
rodiklių naudojami, kai atitinkami prioritetai ir (arba) konkretūs uždaviniai gali nepasiekti
apčiuopiamų ir pamatuojamų rezultatų iki 2018 m. pabaigos. Jie bus nustatomi, vertinant panašių
prioritetų/projektų įgyvendinimo ankstesniais finansavimo laikotarpiais istorinius duomenis, taip
pat atsižvelgiama į sektoriaus pasirengimą pasinaudoti ES parama ir institucijos patirtį,
administruojant ES paramos lėšas. Nustatant veiklos peržiūrai skirtus stebėsenos rodiklius,
papildomai nustatytos tarpinės reikšmės, siektinos iki 2018 m. pabaigos.
ESF, ERPF ir Sanglaudos fondo atveju peržiūros plane kartu pateikiami stebėsenos
rodiklio pasirinkimo argumentai, pagrindžiantys jo tinkamumą veiklos peržiūros atlikimui.
Ministerijų pateikti rodikliai ir jų siektinos reikšmės įvertinti, atliekant išankstinį (ex ante)
vertinimą, kurio metu išorės ekspertai teigiamai įvertino pateiktų rodiklių tinkamumą investicijų
stebėsenai ir veiklos peržiūrai atlikti, patvirtino siektinų reikšmių apskaičiavimo pagrįstumą.
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos ir Kaimo plėtros
2014–2020 m. programos įgyvendinimo stebėsenos rodikliai pasirenkami pagal Europos
Komisijos rekomendacijas, todėl jose stebėsenos rodiklių pasirinkimo argumentai nėra teikiami.
ESF, ERPF ir Sanglaudos fondas. Siekdama užtikrinti tinkamų ir kokybiškų produkto ir
rezultato rodiklių nustatymą, Finansų ministerija parengė rekomendacijas ministerijoms dėl
2014–2020 m. programavimo laikotarpio ES struktūrinės paramos veiksmų programos rodiklių
nustatymo, kuriose vadovaujamasi Europos Komisijos reglamentų bei metodinių gairių
projektuose pateiktais reikalavimais rodiklių nustatymui. Taip pat suorganizuoti mokymai
ministerijų atstovams, atsakingiems už 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu investicijų
stebėsenai skirtų rodiklių pateikimą.
Vadovaujantis Finansų ministerijos parengtomis rekomendacijomis, ministerijos,
teikdamos pasiūlymus dėl konkrečių rodiklių nustatymo, taip pat parengė detalius pasiūlytų
rodiklių aprašymus, kuriuose pateikiami rodiklio pasirinkimo argumentai, pagrindžiantys
rodiklio tinkamumą, numatytos investicijos įgyvendinimo stebėsenai bei siektinos reikšmės
apskaičiavimo principai, kuriais remiantis veiksmų programos įgyvendinimo metu galima būtų
vykdyti integruotą skirtų lėšų ir rodiklio pažangos stebėseną.
Atsižvelgiant į Finansų ministerijos parengtas rekomendacijas, siektinos produkto
rodiklių reikšmės daugeliu atveju yra apskaičiuotos remiantis ankstesniuose ES struktūrinės
paramos programavimo laikotarpiuose ar nacionalinėse programose nustatytais vidutiniais
vieneto įkainiais ar kitais vieneto įkainiais, planuojamais atsižvelgiant į numatomų investicijų ir
veiklų apimtis. Siektinos rezultato rodiklių reikšmės ESF srityje buvo apskaičiuotos remiantis
pasiektais rodikliais ankstesniuose ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiuose ir
įgyvendinant panašias nacionalines programas; ERPF ir Sanglaudos fondo srityse –
vadovaujantis strateginiuose dokumentuose nurodytais tikslais, taip pat atsižvelgiant į
makroekonominio modeliavimo, ekspertinio vertinimo ar statistinės analizės išvadas.

Strateginis planavimas
ESF, ERPF ir Sanglaudos fondas. Vykdant 2007–2013 m. programavimo laikotarpio
ESF, ERPF ir Sanglaudos fondo lėšų panaudojimo stebėseną ir rizikų valdymą, buvo
naudojamas ES fondų lėšų naudojimo planas, nustatantis siektinas ir kritines pripažintų
deklaruotinomis Europos Komisijai ES fondų lėšų sumas kiekvienam prioritetui ir ministerijai
pagal Lietuvos 2007–2013 m. programavimo laikotarpio ES struktūrinės paramos panaudojimo
strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti įgyvendinančias veiksmų programas, taip siekiant
užtikrinti tolygų ES lėšų panaudojimą visu programavimo laikotarpiu ir išvengti veiksmų
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programoms įgyvendinti skirtų ES fondų lėšų praradimo pagal N+2/3 taisyklę. Atsižvelgiant į
sėkmingą šio plano panaudojimo patirtį, numatoma analogišką planą parengti ir 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiui, praplečiant jo taikymo sritį stebėsenos rodikliams, skirtiems veiklos
peržiūrai atlikti.
ES fondų lėšų naudojimo ir veiklos peržiūrai skirtų stebėsenos rodiklių pasiekimo
planus (toliau – planai), tvirtinamus LR Vyriausybės, sudaro Finansų ministerija ministerijų
teikimu prasidėjus programavimo laikotarpiui. ES fondų lėšų naudojimo plane kiekvienam
2014–2020 m. programavimo laikotarpio ES struktūrinės paramos veiksmų programos prioritetui
pagal atsakingas ministerijas nustatomos kritinės ES fondų lėšų panaudojimo sumos pamečiui.
Analogiškai, veiklos peržiūrai skirtų stebėsenos rodiklių pasiekimo plane nurodomos kasmet
planuojamos pasiekti į veiklos peržiūros planą įtrauktų stebėsenos rodiklių reikšmės kiekvienam
veiksmų programos prioritetui pagal ministerijas.
Planai naudojami valdyti ES fondų lėšų praradimo pagal N+3 taisyklę ir veiklos
peržiūrai skirtų stebėsenos rodiklių nepasiekimo riziką, užtikrinti reguliarią šių rodiklių
pasiekimo stebėseną. Patvirtinus minėtus planus, ministerijos visam programavimo laikotarpiui
sudaro priemonių įgyvendinimo planus, taip pat rengia ir kas ketvirtį atnaujina detalesnes
sutarčių sudarymo, mokėjimų ir deklaravimo prognozes ateinantiems trejiems kalendoriniams
metams.
Priežiūros instrumentai
ESF, ERPF ir Sanglaudos fondas. Reguliari sisteminė planų įgyvendinimo stebėsena
atliekama kas ketvirtį, rengiant ketvirčių įgyvendinimo ataskaitas. Ketvirčių įgyvendinimo
ataskaitose nurodoma faktinė informacija apie sudarytas sutartis, finansinių ir stebėsenos rodiklių
pasiekimo būklę ir nuokrypius nuo planuose nustatytų reikšmių, taip pat nagrinėjama, kodėl
nukrypstama nuo planų, analizuojama, ar yra atsiradusi rizika, kad artimiausiu metu gali būti
nepasiektos planuose nustatytos reikšmės, kokių veiksmų imtasi/bus imamasi ir kokiais
terminais. Šias ataskaitas rengia Finansų ministerija, išanalizavusi ir papildžiusi tarpinių
institucijų pateiktą informaciją. Finansų ministerija, nustačiusi problemas ar vėlavimus, parengia
siūlymus ir priemones, reikalingas problemoms spręsti, ir kartu su ketvirčių įgyvendinimo
ataskaita, teikia informaciją Vyriausybei. Vyriausybei patvirtinus ataskaitą ir siūlomas priemones
problemoms spręsti, už jų įgyvendinimo priežiūrą atsako Finansų ministerija.
Nuolatinė prioritetų ir priemonių įgyvendinimo priežiūra, kurią atlieka Finansų
ministerija kartu su tarpinėms institucijoms, administruodama veiksmų programą, duomenų
kaupimas ir analizė vykdoma naudojant ES struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę
valdymo ir priežiūros sistemą (SFMIS). 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu SFMIS
planuojama įdiegti 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu naudojamus įrankius, kurie
automatiškai analizuoja planų, kuriuose pateikiama informacija apie numatomas gauti paraiškas,
pasirašyti sutartis, išmokėti ir pripažinti tinkamomis deklaruoti EK lėšas, siektinas stebėsenos
rodiklių reikšmes, vykdymą, ar įvairios procedūros (pavyzdžiui, paraiškų vertinimas, mokėjimo
prašymų tikrinimas, projektų išlaidų patyrimo pradžia, mokėjimo prašymo grafiko laikymasis)
atliekamos teisės aktų nustatytais terminais.
Apibendrinta planų vykdymo peržiūra taip pat bus vykdoma, rengiant 2014–2020 m.
programavimo laikotarpio ES struktūrinės paramos veiksmų programos metines ataskaitas.
EŽŪFKP. Kaimo plėtros veiksmų programos, įgyvendinamos EŽŪFKP lėšomis, atveju
vadovaujančioji institucija (Žemės ūkio ministerija), siekdama užtikrinti tolygų EŽŪFKP lėšų
panaudojimą visu programavimo laikotarpiu ir išvengti programai įgyvendinti skirtų EŽŪFKP

69

Partnerystės sutarties projektas
lėšų praradimo pagal N+2 taisyklę, 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu rengia veiksmų
programos priemonių lėšų panaudojimo dvejų metų planus, išdėstytus kas ketvirtį. Šių planų
vykdymo peržiūra vykdoma, rengiant Kaimo plėtros veiksmų programos įgyvendinimo
ketvirtines ataskaitas, teikiamas LR Vyriausybei.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu toliau ketinama tobulinti Žemės ūkio paramos
administravimo informacinės sistemos (ŽŪPAIS) modulius, skirtus paramos administravimui
(paramos paraiškų ir mokėjimo prašymų vertinimui, paramos mokėjimui), kuriuose kaupiama
paramos administravimui ir projektų priežiūrai reikalinga informacija. Taip pat 2007–2013 m.
programavimo laikotarpiu sukurta Statistinė duomenų saugykla (SDS), kurios įrankiai padeda
analizuoti bei prognozuoti duomenis apie numatomas gauti paramos paraiškas, pasirašytas
paramos sutartis, išmokėtą paramą bei atlikti Kaimo plėtros veiksmų programos rodiklių
stebėseną, bus toliau plėtojama ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, pritaikant sistemų
funkcionalumus prie Kaimo plėtros programos reikalavimų.
EJRŽF. Siekiant užtikrinti optimalų EJRŽF lėšų įsisavinimą ir išvengti lėšų praradimo
pagal N+3 taisyklę, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos
įgyvendinimą administruojanti Žemės ūkio ministerija per visą programavimo laikotarpį rengia
veiksmų programos priemonių lėšų panaudojimo dvejų metų planus. Šių planų vykdymo
peržiūra yra vykdoma, rengiant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos
ketvirtines įgyvendinimo ataskaitas.
EJRŽF lėšomis įgyvendinamos veiksmų programos įgyvendinimo priežiūra 2014–2020
m. programavimo laikotarpiu bus atliekama Kaimo plėtros plano priemonių administravimo
informacinės sistemos (KPPAIS) modulio duomenų bazės pagrindu sukūrus paramos Lietuvos
žuvininkystės sektoriui administravimo informacinę sistemą. Tokiu būdu paramos žuvininkystės
sektoriui administravimo informacinė sistema bus integruota į bendrą Žemės ūkio paramos
administravimo informacinę sistemą. 2014–2020 m. ES paramos Lietuvos žuvininkystės
sektoriui administravimo informacinės sistemos duomenų analizė bus atliekama ir duomenys bus
apdorojami, naudojant tuos pačius ŽŪPAIS įrankius (įvairios duomenų ataskaitos, darbuotojų
darbo krūvio ataskaitos ir t.t.). Taip pat tai apims ir Statistinių duomenų saugyklą, kurios
atnaujinta integracija numatoma su ŽŪPAIS dėl EJRŽF priemonių.
Nustatytų problemų sprendimo būdai ir jų stebėsena
Nustačiusios neatitikimus tarp planuose nustatytų ir faktiškai pasiektų finansinių
rodiklių reikšmių, ESI fondų vadovaujančiosios institucijos gali imtis šių teisės aktų projektuose
nustatytų veiksmų: inicijuoti ESI fondų ir valstybės biudžeto lėšų perskirstymą tarp ministerijų
(sektorių), tarp veiksmų programos prioritetų arba to paties veiksmų programos prioriteto
uždavinių, inicijuoti veiklos vertinimą, apriboti teisę tam tikrai ministerijai pagal tam tikrą ūkio
sektorių prisiimti naujus įsipareigojimus sudaryti sutartis ir kt.
ESF, ERPF ir Sanglaudos fondas. Nustačiusios riziką laiku nepasiekti ir (arba)
nepasiekus metiniame veiklos peržiūrai skirtų stebėsenos rodiklių pasiekimo plane suplanuotų
reikšmių, Finansų ministerija gali teikti LR Vyriausybei pasiūlymus dėl ESI fondų lėšų
perskirstymo tarp to paties veiksmų programos prioriteto uždavinių, teikti LR Vyriausybei ir
Stebėsenos komitetui pasiūlymus dėl minėtų fondų lėšų perskirstymo tarp tos pačios veiksmų
programos prioritetų, teikti Stebėsenos komitetui pasiūlymus dėl veiksmų programoje nustatytų
siektinų stebėsenos rodiklių reikšmių pakeitimo, inicijuoti vertinimus, imtis kitų prevencinių ir
(arba) koreguojamųjų veiksmų.
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EŽŪFKP ir EJRŽF. Kaimo plėtros 2014–2020 m. veiksmų programos ir Žuvininkystės
sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos atveju nustačiusi riziką laiku nepasiekti veiklos
peržiūrai skirtų stebėsenos rodiklių reikšmių, Žemės ūkio ministerija gali teikti pasiūlymus dėl
EŽŪFKP ir EJRŽF lėšų perskirstymo tarp priemonių ir veiksmų programose nustatytų siektinų
stebėsenos rodiklių reikšmių pakeitimo bei teikti juos Stebėsenos komitetui, inicijuoti
vertinimus, imtis kitų prevencinių ir (arba) koreguojamųjų veiksmų. Iškilus EJRŽF lėšų
perskirstymo poreikiui tarp to paties veiksmų programos prioriteto priemonių Žemės ūkio
ministerija gali teikti atitinkamus siūlymus Valdymo komitetui.

2.5.

Administracinių gebėjimų stiprinimas

2.5.1. Administruojančių institucijų administracinių gebėjimų stiprinimas
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu stiprinant ES struktūrinės paramos, EŽŪFKP
ir EJRŽF administravimo sistemos darbuotojų administracinius gebėjimus, finansuojamus iš
techninės paramos lėšų, galima išskirti kelias esmines kryptis:
- gebėjimų stiprinimą per dalyvavimą įvairiose darbo grupėse ir susitikimuose
(pavyzdžiui, apskritojo stalo diskusijose su socialiniais partneriais, seminaruose paramos
gavėjams ir pareiškėjams, ir pan.) dėl įvairių sistemos administravimui aktualių klausimų,
sprendžiant kylančias problemines situacijas ir tuo pačiu kaupiant vertingą ES struktūrinės
paramos, EŽŪFKP ir EJRŽF administravimo patirtį;
- mokymus, t.y. centralizuotus mokymus sistemos lygiu, kuriuos organizuoja Finansų
ministerija ar kvalifikacijos tobulinimo įstaigos (ES struktūrinę paramą administruojantiems
darbuotojams), vidinius institucijų ir tarpinstitucinius mokymus, kuriuose institucijos dalijosi
patirtimi, ir institucijų mokymų planuose numatytus mokymus, skirtus institucijos darbuotojų
gebėjimų stiprinimui;
- gebėjimų stiprinimą keičiantis informacija per sukurtas IT sistemas, t.y. SFMIS,
www.esparama.lt, ŽŪPAIS, kurių pagalba lengviau prieinama prie aktualios informacijos, taip
pat pristatomi atlikti sistemos vertinimai bei kuriama vieningais standartais pagrįsta sistema;
- gebėjimų stiprinimą vykstant į stažuotes, komandiruotes, kuriuose susipažįstama su kitų
institucijų darbo veikla, gerosios praktikos pavyzdžiais, dalyvaujant Europos Komisijos ar kitų
ES institucijų rengiamuose su ES programų ir projektų administravimu susijusiuose
seminaruose, konferencijose bei mokymuose.
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu ES struktūrinės paramos administravimo
sistema buvo kuriama panaudojant gerąją 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu sukauptą ES
struktūrinės paramos administravimo patirtį bei patobulinant teisinį reglamentavimą. Atliktas
2014–2020 m. programavimo laikotarpio ex ante vertinimas parodė, kad 2007–2013 m.
programavimo laikotarpiu ES struktūrinės paramos administravimo sistema iš esmės veikia
tinkamai ir efektyviai, nors būtina mažinti administracinę naštą tiek pareiškėjams ir projektų
vykdytojams, tiek ir atsakingoms institucijoms, stiprinti tarpinių institucijų tematinį
koordinavimą įgyvendinant projektus ir gerinti bendradarbiavimą su įgyvendinančiomis
institucijomis. Taip pat tyrimas atskleidė, kad siekiant efektyvaus viešosios politikos
įgyvendinimo (programų ir projektų) administravimo gebėjimai yra ne mažiau svarbūs nei geras
tų viešosios politikos sričių išmanymas ir šiems administravimo gebėjimams sukaupti reikalingas
laikas. Todėl 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu visų pirma bus užtikrintas Lietuvoje
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veikiančios ES struktūrinės paramos administravimo sistemos tęstinumas ir valdymo ir kontrolės
sistemos (VKS) institucijose sukauptų administravimo gebėjimų ir kompetencijų išsaugojimas.
Administraciniams gebėjimams ir kompetencijoms ugdyti bus naudojamos techninės paramos
lėšos, taip pat jei tinkama, galės būti naudojamos ESF lėšos, jei projektas finansuojamas per 11
tematinį tikslą, skirtą institucinių pajėgumų stiprinimui ir veiksmingam viešajam
administravimui.
Siekiant sukurti tinkamai veikiančią administracinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymo
sistemą 2011 m. buvo atlikta ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų valstybės
tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos ir reikiamų kompetencijų analizė. Analizė
parodė, kad apie 50 proc. apklaustų sistemos darbuotojų egzistuojančios tobulinimosi galimybės
mažai tenkino. Taip pat svarbi priežastis, trukdanti tobulintis, buvo reikiamų mokymų ar kitų
mokymo priemonių nebuvimas ar prasta kokybė. Analizė parodė, jog sistemos darbuotojai
supranta mokymo bei kompetencijų tobulinimo svarbą ir vertina jiems suteikiamas galimybes
tobulintis. O tam, kad tai būtų daroma efektyviai yra būtinas sisteminis ugdymo poreikių ir
kompetencijų ugdymas, atsižvelgiant visų pirma į sistemai keliamus strateginius tikslus ir
poreikius. Taip pat analizėje buvo pabrėžta mokymo/kvalifikacijos užtikrinimo svarba ilgalaikėje
perspektyvoje ir įvardinta, kad trūksta veiksmų koordinavimo tarp ES struktūrinę paramą
administruojančių institucijų planuojant, organizuojant ir vykdant mokymus.
Siekiant išspręsti analizėje paminėtas problemas ir sukurti centralizuotą administracinių
gebėjimų stiprinimo bei reikiamų kompetencijų užtikrinimo sistemą 2011 m. buvo parengtas
sistemai reikalingų kompetencijų aprašas (žemėlapis), kuriame detalizuotos kompetencijos pagal
atskiras temas priklausomai nuo institucijos tipo ir darbuotojo lygio (pradedantysis, pažengęs,
vadovas). 2012 m. pradėti organizuoti centralizuoti mokymai visiems sistemos dalyviams
visomis kompetencijų žemėlapyje nurodytomis temomis.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu bus reguliariai atnaujinamas kompetencijų
aprašas, peržiūrint jame esančias kompetencijas ir kilus poreikiui įtraukti naujas kompetencijas
bei tęsti pradėtą centralizuotą mokymų organizavimą visai sistemai. Taip pat bus stiprinamos ir
geriau išnaudojamos vidinių sistemos mokymų galimybės, t.y. 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiu siekiant efektyviau prisidėti prie administracinių gebėjimų ugdymo, visų pirma bus
siekiama aktyviau išnaudoti vidinius VKS institucijų resursus: institucijos bus skatinamos
pasidalinti jų sukauptomis žiniomis ir gerąja patirtimi per mokymus ar darbinius seminarus.
Remiantis gerąja užsienio praktika, planuojama, kad ne tik Viešųjų pirkimų tarnyba, bet ir kitos
kompetentingos nacionalinės institucijos, ypač tokiose horizontaliose srityse kaip lyčių lygybė,
nediskriminavimas, darnus vystymasis, valstybės pagalba ir pan., bus aktyviau įtrauktos teikiant
metodologinę pagalbą VKS institucijoms viso veiksmų programos bei projektų administravimo
ciklo metu. Minėtos institucijos bus įtrauktos į mokymų procesą, apmokant sistemos dalyvius
aktualiomis horizontaliomis temomis (pavyzdžiui, Finansų ministeriją organizuojant mokymus
apie valstybės biudžeto sandarą, lėšų planavimo procesą ir pan.).
Žemės ūkio ministerija ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
(NMA) 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu tobulins išorinių ir ypač vidinių mokymų
(įskaitant užsienio kalbų kursus) organizavimo sistemą (pasitelkiant išorės ekspertų tyrimus), dar
aktyviau išnaudos vidinius institucijų resursus, skatinant darbuotojus pasidalinti sukauptomis
žiniomis ir gerąja patirtimi, skatins dalyvavimą Europos Komisijos, kitų ES valstybių narių,
Jungtinio tyrimų centro, Mokymų tinklo ir kt. organizacijų rengiamuose seminaruose ir
konferencijose; stiprins bendradarbiavimą su kitų ESI fondų administravimą vykdančiomis ir
įgyvendinančiomis valstybės institucijomis; skatins išorės ekspertų pritraukimą, siekiant
giluminių, dalykinių žinių integravimo į veiksmų programų ir projektų administravimo procesus.
Sudarant Žemės ūkio ministerijos ir NMA darbuotojų mokymų planus 2014–2020 m.
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laikotarpiui, kaip ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, bus atsižvelgiama į potencialių
mokymų dalyvių poreikius, adaptuojant mokymus pagal individualias dalyvių žinias ir
kompetenciją EŽŪFKP ir EJRŽF administravimo procese.
Atsižvelgiant į atliktų Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų
programos VKS auditų ataskaitas, kasmet rengiamas metines kontrolės ataskaitas, kasmet
teikiamą audito nuomonę, dėl VKS sistemos funkcionavimo ir deklaruotų išlaidų tikslingumo,
galima teigti, kad Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programa
įgyvendinama tinkamai ir laiku (nebuvo nustatyta esminių pažeidimų, netinkamai išmokėtų lėšų,
pažeista N+2 taisyklė, ir pan.) Atitinkamai galima teigti, kad Lietuvos žuvininkystės sektoriaus
2007–2013 metų veiksmų programą administruojančios institucijos įgijo pakankamai
administracinių gebėjimų ir kompetencijos, kurią panaudos 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiu paramai Lietuvos žuvininkystės sektoriui iš EJRŽF administruoti.
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu įgyvendinančiųjų institucijų sukaupti ES
struktūrinės paramos, EŽŪFKP ir EJRŽF administravimo gebėjimai ir patirtis bus plačiau
panaudoti 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu: ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai
nustačius investavimo kryptis ir strateginius tikslus, įgyvendinančioji institucija galėtų parengti
detalius pasiūlymus dėl techninių atitinkamų investicijų įgyvendinimo aspektų – galimos
finansavimo schemos (rengiamos atsižvelgiant į poreikį užtikrinti paprastą investicijų
administravimą bei kuo mažesnę administracinę naštą), detalių reikalavimų projekto biudžeto
struktūrai bei tinkamoms finansuoti išlaidoms (įskaitant supaprastintų išlaidų taikymo
galimybes), paraiškos formos specialiosios dalies ir kt. techninių aspektų.
Taip pat 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu bus skatinama gerosios praktikos
sklaida tarp VKS dalyvių, sukuriant informacijos dalinimosi įrankį (IT sistemą), kurio pagalba
institucijos galėtų keistis sukaupta gerąja ES projektų administravimo praktika, aktualia patirtimi
(pavyzdžiui, įvairiomis rizikos valdymo procedūromis) ir sukauptomis žiniomis (pavyzdžiui,
viešųjų pirkimų taikymo praktika). Toks įrankis kartu paskatintų institucijų glaudesnį
bendravimą tarpusavyje ir padėtų kuriant vieningas praktikas bei prisidėtų prie institucijų
tarpusavio ryšių sustiprinimo.
Stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir įgyvendinančių institucijų darbuotojų
žinias ir kompetencijas atskirose viešosios politikos srityse, kuriose jos administruoja ES
struktūrinės paramos, EŽŪFKP ir EJRŽF remiamas investicijas, 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiu šios institucijos bus skatinamos:
- glaudžiau bendradarbiauti su ministerijomis ir (ar) kitais valstybės institucijų
padaliniais, atsakingais už valstybės politiką atskirose ES struktūrinės paramos, EŽŪFKP ir
EJRŽF remiamose srityse;
- glaudžiau bendradarbiauti su kitomis atitinkamos srities agentūromis, ministerijoms
pavaldžiomis įstaigomis (pavyzdžiui, MITA, MOSTA, Versli Lietuva ir kt.);
- plačiau ir operatyviau pritraukti reikiamų sričių (išorinius) ekspertus.
Įvertinant sukauptą ES paramos administravimo gebėjimų patirtį ir siekiant sukurti dar
veiksmingesnę administracinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymo sistemą ir tinkamai pasirengti
paramos administravimui 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, bus toliau stiprinama
administracinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymo sistema bei didinamos galimybės mokytis
viso veiksmų programų ir projektų administravimo ciklo metu.
2.5.2. Paramos gavėjų administracinių gebėjimų stiprinimas

73

Partnerystės sutarties projektas
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu paramos gavėjų administracinių gebėjimų
stiprinimo procesas vyksta sklandžiai ir be didesnių problemų. Paramos gavėjų administracinių
gebėjimų stiprinimo veiklos yra finansuojamos 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu ES
techninės paramos lėšomis, taip pat per veiksmų programų priemones, skirtas paramos gavėjų
konsultavimui ir jų gebėjimams ugdyti. Pagrindinės paramos gavėjų gebėjimų stiprinimo
kryptys, kuriomis buvo dirbama 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu yra:
- metodinė pagalba teikiama paramos gavėjams visų pirma per www.esparama.lt,
www.paramakaimui.lt, taip pat per įgyvendinančių institucijų interneto svetaines, kuriose
teikiama išsami informacija apie 2007–2013 m. programavimo laikotarpio veiksmų programas
(įkelti susiję teisės aktai, reikalavimai pareiškėjams, atmintinės paramos gavėjams, skaičiuoklės,
statistiniai duomenys ir kita aktuali informacija), mobiliąsias interneto svetaines, parengtus
specialius leidinius, bukletus bei kitas informacines priemones. Labai svarbi metodinės pagalbos
dalis yra paramos gavėjų konsultacijos. Konsultacijos yra nuolatinio pobūdžio ir skirtos visų
pirma konkretiems probleminiams atvejams nagrinėti, taip pat aiškinant paramos gavėjams
metodinę medžiagą, teisės aktų pasikeitimus (pavyzdžiui, konsultavimo paslaugos,
finansuojamos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. veiksmų programos lėšomis, padeda
ūkininkams ir miško savininkams tinkamai pasirengti ES paramos panaudojimui, atitikti ūkiams
keliamus reikalavimus, susijusius su ES paramos panaudojimu). Konsultacijos vykdomos
telefonu, el. paštu, raštu, patikrų ar susitikimų metu, internetinės telefonijos pagalba (NMA
pavyzdys). Palaikomas tiesioginis kontaktas su pareiškėjais, paramos gavėjais raštu, el. paštu,
trumposiomis žinutėmis;
- renginiai regionuose, pavyzdžiui, tiesioginės ES paramą administruojančių institucijų
darbuotojų konsultacijos teikiamos vietoje nuvykus į tam tikrą regioną; taip pat įvairūs
informaciniai renginiai, seminarai, atvirų durų dienos regionuose ar savivaldybėse, apskritojo
stalo diskusijos su socialiniais, ekonominiais, regioniniais bei instituciniais partneriais;
- mokymai, organizuojami paramos gavėjams; Mokymai gali būti skirstomi pagal
tikslines auditorijas: pareiškėjai, potencialūs pareiškėjai, projektų vykdytojai. Organizuojami
mokymai apimant visą projektų įgyvendinimo ciklą ir suskirstant mokymus pagal atskirus
projektų įgyvendinimo etapus: projekto rengimas, paraiškų teikimas ir vertinimas, projekto
įgyvendinimas (administravimas). Įgyvendinančios institucijos pagal savo administruojamų
projektų specifiką organizuoja mokymus, skirtus horizontaliems projektų įgyvendinimo
klausimams aptarti, pavyzdžiui, tinkamam išlaidų deklaravimui. Didžiausią dalį tokių
horizontalių mokymų 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu sudaro mokymai, skirti tinkamai
vykdyti viešuosius pirkimus. Organizuojant mokymus atsižvelgiama į mokymų dalyvių
pasirengimo lygį (pavyzdžiui, Europos socialinio fondo agentūroje) – mokymai organizuojami
pradedantiems ir pažengusiems. Skirstant mokymų dalyvius pagal jų pasirengimą yra
naudojamos dalyvių apklausos, kuriose patys dalyviai identifikuoja savo patirtį ir kompetenciją.
Apklausos taip pat naudojamos, identifikuojant paramos gavėjams aktualias mokymų temas.
Atsižvelgiant į jų rezultatus sudaromos mokymų programos. Vertinant 2007–2013 m.
programavimo laikotarpio įgyvendinančių institucijų mokymus paramos gavėjams galima teigti,
kad organizuojamų mokymų kokybė ir aktualumas paramos gavėjus tenkina. Tai rodo mokymų
dalyvių apklausų anketų duomenys. Sėkmingas projektų įgyvendinimas priklauso nuo projektų
vykdytojų kompetencijos, todėl taip pat organizuojami mokymai, stiprinantys specifinių sričių
gebėjimus (pavyzdžiui, IVPK mokymus informacinių technologijų projektų valdymo srityje
dalyviai įvertino kaip labai naudingus jų veiklai).
2007–2013 m. laikotarpiu prie paramos gavėjų, gaunančių EŽŪFKP paramą,
administracinių gebėjimų stiprinimo aktyviai prisidėjo ir Žemės ūkio ministerijai pavaldi
institucija – Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centras, kuris, atsižvelgdamas

74

Partnerystės sutarties projektas
į projektų, įgyvendinamų iš EŽŪFKP lėšų, specifiką, metodiškai koordinuoja tęstinį profesinį
mokymą bei organizuoja žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių kvalifikacijos tobulinimą, vykdo
informavimo ir švietimo veiklas, susijusias su žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių gebėjimais
tinkamai įgyvendinti projektus, vykdomus pagal Lietuvos 2007–2013 m. kaimo plėtros veiksmų
programos priemones. Taip pat ūkininkai ir miško savininkai žinių dėl teisės aktų nustatytų ūkio
valdymo ir geros agrarinės bei aplinkosaugos būklės reikalavimų laikymosi, patarimų, susijusių
su paramos gavimu pagal agrarinės aplinkosaugos priemones, ūkio veiklos buhalterinės
apskaitos tvarkymu, ūkininkavimu miško valdoje, gauna naudodamiesi konsultavimo
paslaugomis, kurios yra finansuojamos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos
priemonės ,,Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ lėšomis. Šios konsultacijos padeda
ūkininkams ir miško savininkams tinkamai pasirengti ES paramos panaudojimui, atitikti ūkiams
keliamus reikalavimus, susijusius su ES paramos panaudojimu.
- kitos priemonės, pavyzdžiui, iniciatyva projekto vykdytojas–projekto vykdytojui, kuria
siekiama formuoti projektų vykdytojų tinklą, paramos paraiškų priėmimas rajonuose (NMA
atveju) kuo arčiau pareiškėjų, diskusijos su paramos gavėjais, vykstant į projekto įgyvendinimo
vietą, ir kt.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu iš esmės bus išlaikomos 2007–2013 m.
programavimo laikotarpio paramos gavėjų gebėjimų stiprinimo kryptys bei apimtis, veiklas ir
toliau finansuojant iš ES techninės paramos. Taip pat, jei tinkama, šioms veikloms finansuoti
galės būti naudojamos ESF lėšos, jei projektas prisideda prie 11 tematinio tikslo, skirto
institucinių pajėgumų stiprinimui ir veiksmingam viešajam administravimui, įgyvendinimo.
Stiprinant paramos gavėjų gebėjimus bus organizuojami įvairūs informaciniai renginiai –
seminarai, atvirų durų dienos regionuose ar savivaldybėse, skirtos galimiems pareiškėjams ir
projektų vykdytojams, regiono visuomenės nuomonės lyderiams, apskritojo stalo diskusijos,
skirtos paramos gavėjams ir socialiniams partneriams. Tokių renginių metu bus ne tik pristatomi
paskelbti kvietimai teikti paraiškas, bet ir diskutuojama aktualiais projektų įgyvendinimo, ES
paramos naudos, sukurtos pridėtinės vertės ir efektyvumo, administravimo klausimais. Taip pat
bus organizuojami mokymai, ypatingą dėmesį skiriant supažindinimui su naujais teisės aktais ar
esamų papildymais, naujais ar pakoreguotais esamais administravimo procesais bei informacinių
sistemų administravimo klausimais, bus teikiamos individualios konsultacijos, didinamas
informacijos prieinamumas ir keitimasis ja el. būdu, bei užtikrinama informacijos sklaida per
žiniasklaidos priemones, siekiant kuo efektyviau pateikti informaciją apie teikiamą ES
struktūrinę paramą bei paramą kaimo plėtrai ir žuvininkystės sektoriui bei informuoti visuomenę
ES lėšomis finansuojamų priemonių ir iniciatyvų įgyvendinimo rezultatus.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu taip pat numatoma stiprinti kitų svarbių
sistemos dalyvių – socialinių, ekonominių ir regioninių partnerių – administracinius gebėjimus,
siekiant sudaryti jiems sąlygas efektyviau dalyvauti ES struktūrinės paramos procese. Tuo tikslu
jiems būtų sudarytos sąlygos dalyvauti Finansų ministerijos organizuojamuose mokymuose,
finansuojamuose techninės paramos lėšomis. Mokymų partneriams moduliai apims tokias temas:
- Kompetencijų kėlimo mokymai interesų atstovavimo srityje (aptariant interesų
atstovavimo būdus, problemos identifikavimą, tinkamo atstovavimo būdo pasirinkimą, tikslinės
auditorijos įvardijimą, bendrus interesus turinčių kitų grupių įvardijimą, partnerystės/
atstovavimo gerąją praktiką kitose užsienio šalyse ir pan.)
- Partnerių dalyvavimo galimybės ES struktūrinės paramos procese (mokymai iš
esmės remsis Partnerystės principo taikymo ES struktūrinės paramos procese gairėmis).
- Kiti specifiniai mokymai, siekiant supažindinti partnerius su ES struktūrinės paramos
administravimo sistema.
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Sudarant mokymų planus 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu bus atsižvelgiama į
potencialių mokymų dalyvių poreikius, adaptuojant mokymus pagal dalyvių žinias ir
kompetenciją. Taip pat 2014–2020 m. bus sustiprintas metodinės informacijos, skirtos
potencialiems paramos gavėjams, rengimas, paspartintas konsultavimas ir sutrumpintas
atsakymų laikas, organizuojami praktiniai dokumentų pildymui skirti mokymai ir, esant
poreikiui, mažinamos mokymų dalyvių grupės.

2.6.

Planuojami veiksmai paramos gavėjų administracinei naštai sumažinti

Jau 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu prasidėjo realūs veiksmai dėl pareiškėjų ir
projektų vykdytojų administracinės naštos mažinimo. Rengiantis 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiui ir siekiant efektyvesnio, su mažesne administracine našta ES struktūrinės paramos
administravimo, buvo atliktas ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo
vertinimas.
Lietuvoje veikianti ES struktūrinės paramos administravimo sistema yra labiau
orientuota į vidutinių ir stambių projektų administravimą, o reikalavimai projektams bei jų
administravimo praktika yra menkai diferencijuojami priklausomai nuo projektų dydžio.
Atsižvelgiant į tai, 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ES struktūrinės paramos
administravimo sistemos efektyvumo bei patikimumo (reguliarumo) lygio didinimas turėtų būti
pirmiausia siejamas su:
 reikalavimų projektams diferencijavimu, atsižvelgiant į projektų ar išlaidų
kategorijų dydį, t.y. aktyvesniu proporcingumo principo taikymu, pavyzdžiui:
- 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu kaštų ir naudos analizė buvo atliekama
nepriklausomai nuo projekto vertės. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu šį įvertinimo
instrumentas bus taikomas tik didelės vertės valstybiniams projektams;
- 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu mokėjimo prašymuose deklaruojamų
išlaidų pagrindimo praktika bus iš esmės peržiūrėta – smulkių išlaidų bei darbo užmokesčio
sąnaudų deklaravimo atveju bus įvertintos galimybės prašyti pateikti tik šių išlaidų pagrindimo ir
įrodymo dokumentų suvestines ar pažymas; darbo užmokesčio deklaravimo atveju –
įgyvendinančiosioms institucijoms išnaudoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos turimas duomenų bazes, įvertinti kitus
alternatyvius išlaidų pagrindimo būdus.
- 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu investavimo srityse, kuriose vyrauja
mažesni projektai, pareiškėjams bei projektų vykdytojams keliami reikalavimai bus supaprastinti
standartizuojant investicijas, pildant mažesnės apimties paraiškos formą, plačiau naudojant
supaprastintas išlaidas ir pan. Tuo tarpu didesnės vertės infrastruktūrinių projektų atveju bus
mažinamas projektų kompleksiškumas, netiesiogines ir pridėtines išlaidas apmokant
supaprastintų išlaidų pagrindu.
 investavimo sričių, kuriose dominuoja „minkštieji“ projektai, kompleksiškumo
mažinimu. Vertinimas parodė, kad dabartinė administravimo sistema, administruodama mažos
vertės projektus, patiria panašius kaštus kaip ir didelių projektų atveju. Todėl bus taikomos
priemonės sumažinti mažos vertės „minkštųjų“ projektų administravimo kaštus:
- standartizuojant investicijas, ribojant leistinų veiklų ir išlaidų kategorijų
įvairovę;
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- plačiau taikant supaprastinimo priemones; siekiant maksimizuoti supaprastintų
išlaidų teikiamą naudą, bus realizuojamos priemonės, paremtos tik supaprastintų kaštų taikymu
(ypač tose veiksmų programų priemonėse, kuriose vyrauja smulkesni projektai). Atskirais
atvejais projektams bus nustatomos išankstinės sąlygos (pavyzdžiui, studijų programos
parengimas ir akreditacija – išankstinė sąlyga, o projekto įgyvendinimas apima tik fiksuotus
įkainius, susijusius su mokymo proceso įgyvendinimu).
 supaprastintų išlaidų taikymo srities išplėtimu ir ERPF, ir Sanglaudos fondo
finansuojamiems infrastruktūros plėtros projektams. Tai padės ženkliai sumažinti projektų
kompleksiškumą, projektų vykdytojams ir įgyvendinančiosioms institucijoms koncentruotis ties
esminiais projektų komponentais bei mažinti administracinę naštą. Su supaprastintų išlaidų
taikymu susijusios praktikos turi būti taikomos nuosekliai bei nekeičiamos, o tam, kad turėtų
realų poveikį, jos turi būti plačiai pristatytos pareiškėjams bei projektų vykdytojams;
 pareiškėjams ir projektų vykdytojams skirtų teisės aktų tobulinimu įgyvendinant
šiuos principus:
- draugiškumo vartotojui: stebima ženkli teisės aktų kaita, o ES struktūrinės
paramos svetainėje ne visada pateikiamos aktualios teisės aktų redakcijos (taip pat nutinka, kad
pateikiama aktuali teisės akto redakcija jau yra pasenusi), dokumentų rinkiniai pareiškėjams ir
projektų vykdytojams nėra išsamūs ir pan. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu bus viešai
skelbiamos suvestinės teisės aktų redakcijos ir toliau tobulinama pareiškėjams ir projektų
vykdytojams teikiamos informacijos kokybė;
- išsamumo: užtikrinti, kad finansavimo sąlygų aprašai pateiktų išsamią informaciją
ne tik apie paraiškų teikimo ir atrankos procesą, bet ir visas projektų įgyvendinimo aplinkybes,
atsiskaitymo reikalavimus, galimas sankcijas ir pan.;
- stabilumo: kartą paskelbtas konkrečiai investicijų sričiai skirtas reikalavimų ir
sąlygų sąvadas vėliau neturėtų būti keičiamas (arba keičiamas tik išimties atveju).
 informacinių sistemų panaudojimu administracinės naštos mažinimui:
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu įvyko žymus kokybinis pokytis (pirmiausia
sietinas su elektroninių duomenų mainų tarp projektų vykdytojų ir administruojančių institucijų
galimybės realizavimu), sąlygojęs administracinės naštos mažėjimą projektų vykdytojams bei
administravimo efektyvumo didėjimą ES struktūrinę paramą administruojančiose institucijose.
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu plačiau naudojamos informacinės sistemos sąlygojo
projektų vykdytojams tenkančios administracinės naštos mažėjimą. Administracinės naštos
mažėjimas pirmiausia yra sietinas su elektroninių (automatizuotų) formų naudojimu bei
elektroniniu apsikeitimu duomenimis. Vienas reikšmingiausių 2007–2013 m. programavimo
laikotarpio ES struktūrinės paramos administravimo informacinių sistemų patobulinimų – DMS
projektų vykdytojams sukūrimas. Atsižvelgiant į tai, planuojant naujus SFMIS plėtros etapus,
didelis dėmesys bus skiriamas išsaugoti jau pasiektus rezultatus ir plėtoti papildomus
funkcionalumus.
Tolesnė informacinių sistemų plėtra ir tobulinimas 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiu apims:
- DMS pritaikymą ne tik projektų vykdytojams, bet ir pareiškėjams;
- platesnį elektroninių (automatizuotų) formų naudojimą tiek DMS, tiek ES
struktūrinės paramos SFMIS;
- elektroninio apsikeitimo duomenimis užtikrinimą, atsisakant informacijos teikimo
popieriniu formatu;
- platesnę SFMIS integraciją su kitų valstybės institucijų duomenų bazėmis,
užtikrinant automatizuotą keitimąsi duomenimis;
- kuo platesnį įvairių administravimo procesų standartizavimą ir elektronizavimą.
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Siekiant sumažinti EŽŪFKP ir EJRŽF paramos gavėjų administracinę naštą, 2007–
2013 m. programavimo laikotarpiu buvo naudojama keletas informacinių technologijų (IT)
priemonių: korespondencija su šių fondų paramos gavėjais vykdoma naudojantis elektroninėmis
priemonėmis (el. paštu, telefonu); NMA administruojama informacinė sistema (IS) integruota su
kitais registrais ir duomenų bazėmis, taip sumažinant popierinės informacijos srautą.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu toliau bus sumažinta administracinė našta
EŽŪFKP ir EJRŽF paramos gavėjams:
- efektyviai panaudojant gerąją patirtį, sukauptą 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu
ir susijusią su paraiškų dėl paramos ir mokėjimų prašymų pateikimu elektroniniu
formatu, korespondencijos paramos gavėjams vykdymu naudojant elektronines
priemones ir pan.;
- pašalinant nereikalingus ar perteklinius paraiškų administravimo procesus / veiksmus ir
juos labiau elektronizuojant;
- užtikrinant, kad NMA administruojama informacinė sistema sudarytų galimybę
pareiškėjams prisijungti prie IS ir gauti reikiamus duomenis apie EŽŪFKP ir EJRŽF
paraiškų / projektų esamą administravimo būklę;
- sukuriant Žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų
teikiamų paslaugų informacinę sistemą, kuri užtikrintų dvipusę komunikaciją tarp
pareiškėjo ir NMA;
- plačiau taikant supaprastintų kaštų metodą ERJŽF atveju;
- atnaujinant esamą IS, įdiegiant maksimalias procesų automatizavimo galimybes (procesų
administravimo ir patikrų vietoje aspektais).

3.

Integruoto teritorinės plėtros požiūrio aprašymas

Miestai. Sudėtingi, susiję su daugeliu sektorių (tačiau koncentruoti teritoriniu požiūriu)
iššūkiai miestuose reikalauja ir orientuoto į konkrečios vietovės specifiką investicijų
koncentravimo. Tai leistų užtikrinti integruotos teritorinės investicijos (ITI), įgyvendinamos per
integruotas teritorijos vystymo programas 5 didžiuosiuose miestuose (ypač akcentuojant su
socialinėmis problemomis susiduriančių miestų dalių integravimą) ir mažesniuose miestuose
(kur tinkama – jungiant keleto regione esančių miestų potencialą), miestų savivaldybių
įtraukimas į investicijų planavimą ir įgyvendinimą bei koordinavimas regionų lygiu –
dalyvaujant regionų plėtros taryboms (užtikrinant integruotą požiūrį regiono ir vietos lygiu).
2007–2013 m. ES struktūrinių fondų investicijos į miestų, miestelių ir kaimo vietovių
vystymą, atliekamos per savivaldybių ar jų kuruojamų įstaigų projektus, iš esmės yra nukreiptos
į fizinę infrastruktūrą (atskirais atvejais – fizinę infrastruktūrą, prisidedančią prie žmogiškojo
kapitalo mobilizavimo, žmogiškųjų išteklių tobulinimo), kuri nėra efektyviai papildoma ESF
remiamomis veiklomis – ES veiksmų programose lėšų vietinėms bendradarbiavimo ir nedidelės
apimties kultūrinėms veikloms praktiškai nėra numatyta, nėra remiami smulkesni (vietiniai)
projektai, kuriais būtų sprendžiami konkrečios teritorijos vystymo klausimai, specifinės
regioninės ar vietinės problemos.
Į vietos problematiką orientuoti veiksmai, inicijuojami iš apačios (BIVP būdu), bus
vienas iš būdų, galinčių padidinti planuojamų investicijų pridėtinę vertę. Aktyvus visų
suinteresuotų partnerių dalyvavimas galėtų įdėti savo indėlį į apleistų miestų teritorijų
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atgaivinimą, teikiant įvairesnes visuomenei svarbias paslaugas. Siekiant didesnio gyventojų,
bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų, kitų partnerių indėlio, svarbu užtikrinti, kad
minėti partneriai galėtų pasinaudoti reikiamais finansavimo šaltiniais, ir lygiagrečiai su
viešosiomis investicijomis į infrastruktūrą ir užimtumą bei ekonomikos augimą skatinančias
veiklas turėtų būti remiami ir į vietos problematiką orientuoti veiksmai inicijuojami iš apačios
(bendruomenės inicijuojamos vietos plėtros būdu).
Pasinaudojant 2007–2013 m. LEADER metodo įgyvendinimo patirtimi, dalis ESF
remiamų investicijų miestuose, tiesiogiai susijusių su vietos problematika, galėtų būti
įgyvendinamos BIVP būdu – sprendžiant tokius iššūkius, kaip socialinė atskirtis ir skurdas
izoliuotose miestų teritorijose; užimtumas mažuose ir vidutiniuose miestuose; intensyvi
depopuliacija ir gyventojų senėjimas – problemos, kurių išspręsti neleidžia nepalanki gyventojų
amžiaus struktūra, tačiau vykstantys emigracijos procesai taip pat gali būti paveikti skatinant
gyventojų bendruomeniškumą ir sudarant galimybę patiems prisidėti prie svarbiausių problemų
sprendimo.
Kaimo vietovės. Įvertinus gerąją patirtį ir LEADER metodo pridėtinę vertę (žr. priedą
Nr. 6) , 2014–2020 m. kaimo vietovėse tęsiamas kaimo bendruomenių iniciatyvų įgyvendinimas
ir „iš apačios į viršų“ metodo taikymas. LEADER (BIVP) priemonės įgyvendinimu skatinamas
bendruomeniškumas, kaimo gyventojų telkimas bei jų gebėjimų ugdymas veikti kartu rengiant
bei įgyvendinant vietos plėtros strategijas, bendradarbiaujant tarpusavyje, dalyvaujant tinkle bei
diegiant jų teritorijai naudingas inovacijas. LEADER (BIVP) metodu kaimo vietovėse siekiama
subalansuotos ir integruotos teritorinės plėtros, socialinių, ekonominių, aplinkos, švietimo ir
kultūros problemų sprendimo, miestų ir kaimų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo.
Žuvininkystės regionai. 2014–2020 m. programavimo laikotarpyje žuvininkystės
regionų plėtra, remiantis gerąja praktika (žr. priedą Nr. 6) , toliau vykdoma vadovaujantis
bendruomenių iniciatyvos principu. Metodo „iš apačios į viršų“ (BIVP) praktika įgalina atskleisti
vietos bendruomenių sukauptą potencialą, padeda identifikuoti žuvininkystės regionų tikrąją
problematiką ir spręsti esmines vietos ekonomikos problemas, įtraukiant žuvininkystės
sektoriaus atstovus, valdžios, o taip pat visuomeninių ir kitų organizacijų atstovus, skatinant
visas suinteresuotąsias šalis bendrai veikti, siekiant darnios ir tvarios žuvininkystės regionų
plėtros. Tokiu būdu, BIVP principo įgyvendinimas padeda telkti vietos žuvininkystės
bendruomenes, kurios, tuo pačiu, integruojamos į šiuolaikišką žuvininkystės regionų plėtrą,
įgalina stiprinti žuvininkystės regionų socialinį potencialą bei vietos žuvininkystės
bendruomenių ryšius su socialiniais, ekonominiais partneriais, be kita ko, skatina žuvininkystės
veiklos įvairinimo formas, o svarbiausia – užtikrina žuvininkystės regionų ilgalaikę plėtrą ir
palaiko žuvininkystės regionų gyvybingumą.

3.1.

Tvarka, kuria užtikrinamas integruotas fondų paramos naudojimas teritoriniam
konkrečių subregioninių sričių vystymuisi

3.1.1. Bendruomenės inicijuojama vietos plėtra (BIVP)
Iššūkiai
Miestai. Šalies ekonominis potencialas yra sukoncentruotas penkiuose didžiausiuose
miestuose, todėl jie sutraukia ir didelius migracijos srautus, kurie paskatina naujų socialinių
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problemų atsiradimą. Viena iš jų – nepatraukliose ar apleistose didžiųjų miestų dalyse
(mikrorajonuose) besiformuojantys socialinių patologijų, nusikalstamumo židiniai, kurie
reikšmingai veikia situaciją visame mieste. Tuo tarpu mažesniuose miestuose vykstantis spartus
gyventojų skaičiaus mažėjimas lemia mažėjantį ekonominį aktyvumą ir paslaugų prieinamumą
visame mieste.
Siekiant didinti miestų investicinį patrauklumą ir taip prisidėti prie integracinio
ekonominio augimo, pagal 7 veiksmų programos prioritetą „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ numatomos ERPF remiamos investicijos (taikant ITI metodą) miestų
viešosioms erdvėms plėtoti, apleistoms teritorijoms sutvarkyti, spręsti verslo, ypač paslaugų
plėtrą ribojančias problemas (silpni miestų traukos centrai, nelankomos, apleistos viešosios
erdvės, nesaugūs ir nepatrauklūs miestų rajonai, mažas gyventojų įsitraukimas), kad būtų
pagerintos sąlygos tolygiai didėti vietiniam užimtumui.
Remiantis 2007–2013 m. LEADER metodo įgyvendinimo patirtimi, siekiama, kad dalis
ESF remiamų investicijų miestuose, tiesiogiai susijusių su vietos problematika, būtų
įgyvendinamos laikanti principo „iš apačios“ – sprendžiant tokius iššūkius kaip socialinė atskirtis
ir skurdas izoliuotose miestų teritorijose; integruotas miestų atgaivinimas (skatinant užimtumą
mažuose ir vidutiniuose miestuose) per vietos plėtros strategijas.
Kaimo vietovės. 2014 –2020 m. programavimo laikotarpiu kaimo plėtrai kylantys
iššūkiai skatina didinti LEADER metodo lankstumą, visų pirma, remiant integruotas inovatyvias
kaimo plėtros priemones. Ateityje LEADER įgyvendinančios bendruomeninės organizacijos,
įvertinusios vietos poreikius ir tai, kad kaimo vietovėse namų ūkių būklė vis dar išlieka prastesnė
nei mieste (vidutinės disponuojamos pajamos namų ūkio nariui per mėnesį yra 20 proc.
mažesnės nei mieste, skurdo rizikos lygis didesnis net du kartus, bedarbių 9 proc. punktais
daugiau nei mieste), mažą kaimo gyventojų verslumą (kaimo vietovėse veikiančios mažos ir
vidutinės įmonės sudaro tik apie 15 proc. Lietuvoje veikiančių tokių įmonių skaičiaus), numato
užsiimti paslaugų teikimu kaimo gyventojams, gyvenamosios aplinkos puoselėjimu ir pritaikymu
vietos poreikiams, bendruomenės narių švietimu ir verslumo ugdymu, socialinės atskirties ir
skurdo mažinimu.
Žuvininkystės regionai. Nuo žuvininkystės veiklos priklausantys Lietuvos regionai
pastaruoju metu patiria daug ekonominių ir socialinių sunkumų. Viena iš priežasčių – žuvų
išteklių tausaus naudojimo politikos vykdymas bei žvejybos pajėgumų mažinimas. Iš
žuvininkystės Lietuvoje vis sunkiau pragyventi, jauni žmonės mažai domisi šia veikla, o
žuvininkystės sektoriaus darbuotojams neretai trūksta aktyvaus dalyvavimo, kuriant jų pačių
gerovę bei inicijuojant žuvininkystės sektoriaus efektyvią plėtrą. Todėl vietos bendruomenių
įsitraukimas į žuvininkystės sektoriaus valdymą ir viešųjų gėrybių kūrimą yra vienas iš efektyvių
instrumentų, įgalinančių siekti žuvininkystės regionų tvarios plėtros, gerinti juose gyvenimo
kokybę vietos iniciatyvos ir partnerystės pagrindu. Kaip vienas pagrindinių pridėtinės vertės
kūrimo aspektų yra bendradarbiavimo tarp žuvininkystės regionų, vietos žuvininkystės
sektoriaus atstovų, valdžios ir interesų grupių, mokslininkų ir žuvininkystės sektoriaus ūkio
subjektų partnerystės skatinimas.
Siekiant tvarios žuvininkystės sektoriaus plėtros ir skatinant vietos partnerystę ir
iniciatyvą, vadovaujantis principu „iš apačios į viršų“, žuvininkystės regionų gyventojams 2007–
2013 m. programavimo laikotarpyje suteikta galimybė rengti žuvininkystės regionų plėtros
strategijas, kurios atspindi jų poreikius ir tikslus. Siekiama, kad remiantis strategijomis,
žuvininkystės regionuose būtų kuriamos naujos darbo vietos asmenims, kurie neteko darbo dėl
žvejybos pajėgumų mažinimo, o taip pat būtų sudarytos galimybės siekti veiklos žuvininkystės
regionuose įvairinimo tikslų. Siekiant regionų ekonominės ir socialinės pertvarkos, skatinama
turizmo žuvininkystės regionuose plėtra, inovacijų ir naujų idėjų sklaida. Be kita ko, siekiama,
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kad žuvininkystės regionai plėtotų žuvų perdirbimo pramonę, diegtų naujas technologijas ir
inovacijas ir tokiu būdu plėstų žuvininkystės produktų kokybę ir asortimentą, kartu tenkindami ir
vartotojų interesus. Taip pat keliamas uždavinys gerinti žuvininkystės regionų aplinkos kokybę,
kas sudaro sąlygas kelti vietos gyventojų gyvenimo kokybę, skatinti turizmą – taip regionai
tampa labiau konkurencingi ir išlieka patrauklūs bei saugūs ateities kartoms. Tam, kad
žuvininkystės regionai pasidalintų geriausia praktika bei žiniomis, skatinamas žuvininkystės
regionų bendradarbiavimas.
Integruota vietos plėtros strategija grindžiama sąveika tarp skirtingų vietos ekonomikos
sektorių, pirmiausia žuvininkystės ir akvakultūros sektorių, todėl vietos plėtros strategijos turi
skatinti žuvininkystės ir akvakultūros sektorių dalyvavimą tvarioje pakrantės ir vidaus
žuvininkystės sričių plėtroje bei užtikrinti, kad vietos bendruomenės visiškai pasinaudotų jūrų ir
pakrančių plėtros siūlomomis galimybėmis.
Siekiant minėtų uždavinių, Lietuvos žuvininkystės regionų tvarus vystymasis 2014–
2020 m. programavimo laikotarpyje turi būti toliau plėtojamas, remiantis gerąja 2007–2013 m.
programavimo laikotarpiu sukaupta tvarios žuvininkystės regionų plėtros patirtimi. Kita vertus,
2014–2020 m. programavimo laikotarpyje, vadovaujantis Bendrojoje strateginėje programoje
(BSP) iškeltais papildomumo ir sinergijos siekiais, kryptingai įgyvendinant ES sanglaudos
politiką, įgalina tvarios žuvininkystės regionų plėtros klausimus EJRŽF spręsti ieškant sinergijos
kartu su kitais ES finansiniais intrumentais.

BIVP tikslai ir prioritetai
Miestai. Pagrindinis tematinis tikslas, kurio siekiant bus naudojamos BIVP būdu
įgyvendinamos investicijos – Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu, kuriam
priskiriamas 9 investicinis prioritetas – BIVP strategijų įgyvendinimas (ESF). Įgyvendinant
vietos plėtros strategijas taikomas tarpsektorinis ir į vietovę orientuotas požiūris leis joms
prisidėti ir prie kitų tematinių tikslų ir nacionalinių prioritetų įgyvendinimo – skatinant teritorinę
sanglaudą, prisidedant prie užimtumo ir darbo jėgos mobilumo šalies viduje didėjimo, remiant
veiksmus, prisidedančius prie mokymosi visą gyvenimą iniciatyvų ir sveikos gyvensenos
savimonės stiprinimo.
Kaimo vietovės. LEADER (BIVP) priemone siekiama subalansuotos teritorinės kaimo
vietovių plėtros, įgyvendinant 6 Europos Sąjungos kaimo plėtros prioritetą, kuriuo skatinama
socialinė įtrauktis, skurdo mažinimas ir ekonominė plėtra kaimo vietovėse. LEADER (BIVP)
priemonė detaliai aprašoma kaimo plėtros programoje pagal 6B prioritetinę sritį „Vietos plėtros
kaimo vietovėse skatinimas“. LEADER (BIVP) priemonės įgyvendinimu bus prisidedama prie
BSP 9 tematinio tikslo „Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo.
Atsižvelgiant į LEADER (BIVP) metodo aprėptį bei principus, kaimo vietovių VVG suteikiama
teisė pasirinkti vietos plėtros strategijų tikslus, priemones, kuriomis prisidedama prie kaimo
plėtros programos tikslų įgyvendinimo, siekiama konkrečios teritorijos socialinės atskirties ir
skurdo mažinimo, kaimo gyventojų verslumo skatinimo, sprendžiamos kitos tam tikrai teritorijai
būdingos ir aktualios problemos. Viena svarbiausių tikslinių grupių, įgyvendinant bendruomenių
inicijuotus projektus kaimo vietovėse, – jaunimas.
Žuvininkystės regionai. BIVP principas žuvininkystės sektoriuje taikomas siekiant
Bendrojoje strateginėje programoje numatyto 8-tojo teminio tikslo „Užimtumo skatinimas ir
darbo jėgos judumo rėmimas“. Įgyvendinant EJRŽF 4 Sąjungos prioriteto „Užimtumo ir
teritorinės sanglaudos didinimas“ konkretų uždavinį „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos
žuvininkystės regionuose augimas“, yra numatytos šios BIVP principu įgyvendinamos veiklos:
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skatinti naujoves ir pridėtinės vertės bei darbo vietų kūrimą žuvininkystės regionuose, puoselėti
socialinę gerovę ir kultūros paveldą žuvininkystės regionuose, įskaitant žuvininkystės,
akvakultūros ir jūrinės kultūros paveldą, stiprinti žuvininkystės bendruomenių vaidmenį vykdant
vietos plėtrą ir valdant vietos žuvininkystės išteklius bei vykdant jūrų veiklą, remti veiklos
diversifikavimą ir mokymąsi visą gyvenimą žuvininkystės regionų bendruomenėse.

BIVP teritorija
Miestai. Siekiama derinant du miestų plėtros būdus – ITI ir BIVP – pasiekti didžiausią
miestų plėtrai skirtų viešųjų investicijų efektyvumą ir rezultatų tvarumą. Įgyvendinant ES
struktūrinių fondų remiamą BIVP, siūloma koncentruotis į teritorijų, kuriose numatomi
įgyvendinti integruoti miestų tvarios plėtros veiksmai, problematiką. Tai yra:
- 5 didžiuosiuose miestuose (ypač su socialinėmis problemomis susiduriančiose,
izoliuotose miestų dalyse);
- mažo ekonominio aktyvumo ir socialinės atskirties problemomis pasižyminčių teritorijų
(subregionų) urbanizuotas dalis (miestus nuo 6 tūkst. gyventojų ir mažesnius savivaldybių
centrus) (įskaitant miestus, kuriuose panašaus pobūdžio veiksmai (kompleksinės plėtros
investicinės priemonės) buvo taikyti 2007–2013 m.).
BIVP instrumento remiami veiksmai taip pat gali būti taikomi ir kitose vietovėse
(įskaitant kurortus ir neremiamas didžiųjų miestų dalis), kuomet jie aiškiai prisideda prie
veiksmų programos įgyvendinimo.
Kaimo vietovės. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu užtikrinamos lygios
galimybės visoms kaimo vietovių (iki 6 tūkst. gyventojų (išskyrus savivaldybių centrus)) VVG
rengti vietos plėtros strategijas ir teikti jas atrankai. Atrenkant vietos plėtros strategijas ypač
didelis dėmesys skiriamas jų kokybei, VVG partnerystės kokybei bei gyventojų įtraukimo į
vietos plėtros strategijos rengimą mastui. Nuo atrankos rezultatų priklausys kaimo vietovėse
įgyvendinamų vietos plėtros strategijų aprėptis.
Žuvininkystės regionai. Žuvininkystės regionas – regionas su jūros ar ežero pakrante arba
žuvininkystės tvenkiniais, upe ar upės žiotimis, kuriame išplėtotas verslinės žvejybos ir/arba
akvakultūros sektorius (daug žmonių dirba verslinės žvejybos ir/arba akvakultūros sektoriuje
arba šis sektorius savo apimtimi yra reikšmingas ženkliai daliai regiono gyventojų).
Žuvininkystės regiono apibrėžimas turi neprieštarauti EJRŽF reglamente nurodytam
žuvininkystės regiono apibrėžimui.
Žuvininkystės regiono teritorija turi būti aiškiai apibrėžta – teritorijos atitikimas
žuvininkystės regiono apibrėžčiai nagrinėjamas savivaldybių lygmeniu. ŽRVVG teritorija gali
apimti iki 3 savivaldybių, kurios pripažįstamos žuvininkystės regionais ir yra susijusios
geografiškai.
Gyventojų skaičius žuvininkystės regione turi būti ne mažesnis nei 10 tūkst. ir ne
didesnis nei 150 tūkst. gyventojų. Dėl išskirtinės žvejybos sektoriaus koncentracijos išimtys
taikytinos Klaipėdos miesto (2012 m. pr. – 160,4 tūkst.) ir Neringos (2012 m. pr. – 2,6 tūkst.)
savivaldybėms.
Išlygos dėl VVG teritorijos dydžio
Kaimo vietovės. Kaimo vietovių vietos veiklos grupės teritorija – vietovė, kurios
bendras gyventojų skaičius yra nuo 6 tūkst. iki 150 tūkst., įskaitant mažus miestelius, taip pat
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miestus iki 6 tūkst. gyventojų (išskyrus savivaldybių centrus). Siekiama išlaikyti 2007–2013 m.
kaimo vietovių VVG institucinę struktūrą tęsiant gerąją (įskaitant mažųjų VVG, atstovaujančių
nuo 6 tūkst. iki 10 tūkst. gyventojų, kurių Lietuvos kaimo vietovėse yra 4) gerąją patirtį,
įgyvendinant vietos plėtros strategijas socialiniu, ekonominiu ir geografiniu požiūriu vientisose
teritorijose, atitinkančiose savivaldybių ribas. Kaimo vietovių VVG, atstovaujančių nuo 6 tūkst.
iki 10 tūkst. gyventojų, ilgai trunkantys reorganizavimo procesai ir Bendrųjų nuostatų
reglamente nurodytas vietos plėtros strategijų tvirtinimo terminas iki 2015 m. gruodžio 31 d.,
užkirstų kelią šioms teritorijoms dalyvauti 2014–2020 m vietos plėtros strategijų atrankoje, tokiu
būdu būtų sudarytos diskriminuojančios sąlygos, lemiančios šių teritorijų nelygiavertę padėtį ir
eliminavimą iš LEADER metodo įgyvendinimo 2014–2020 m.
BIVP finansavimo šaltiniai
Miestai. BIVP miesto vietovėse bus įgyvendinama iš ESF, preliminarus biudžetas – 50
mln. Lt (15 mln. EUR) (pirmajam kvietimui teikti paraiškas atrenkant strategijas per 2 metus nuo
Partnerystės sutarties patvirtinimo). BIVP modelis miestų vietovėse anksčiau nebuvo taikytas,
todėl įgyvendinimo laikotarpio viduryje, atsižvelgus į pareiškėjų aktyvumą, antrajam kvietimui
gali būti svarstomos papildomo finansavimo galimybės atrenkant strategijas iki 2017 m.
pabaigos.
BIVP sudaro galimybes papildyti vietos valdžios inicijuojamas priemones / projektus
(tame tarpe ir įgyvendinamus kaip ITI) bendruomenei aktualiomis priemonėmis / projektais.
Tačiau pagrindinė miesto infrastruktūra (vandentvarkos, transporto ir pan.) neturėtų būti BIVP
objektas, todėl įgyvendinant BIVP miestų vietovėse siūloma apsiriboti ESF remiamomis
investicijomis (kur tinkama – remiant nedidelės apimties investicijas į bendruomeninę
infrastruktūrą).
Kaimo vietovės. Kaimo vietovėse įgyvendinama LEADER (BIVP) priemonė, kuriai iš
EŽŪFKP skiriama ne mažiau kaip 5 proc. lėšų (tiksli skiriama lėšų suma nurodoma Lietuvos
kaimo plėtros programoje). Kaimo vietovių vietos plėtros strategijos atrenkamos ir tvirtinamos
iki Bendrųjų nuostatų reglamento 29 str. 4 d. nurodytos datos.
Žuvininkystės regionai. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui BIVP instrumentui
žuvininkystės regionuose įgyvendinti iš EJRŽF preliminariai numatytas apie 35,5 mln. Lt (virš
10 mln. EUR) biudžetas.
Galimybė įgyvendinti daugiasektorines integruotas vietos plėtros strategijas,
finansuojamas iš EŽŪFKP ir EJRŽF, numatoma toms VVG, kurių veiklos teritorija apima kaimo
vietoves ir (arba) žuvininkystės regionus. Tokios VVG turi atitikti tinkamumo reikalavimus,
keliamus VVG partnerystei (kaimo vietovių ir žuvininkystės regionų), vietos plėtros
strategijoms, VVG teritorijoms bei viešųjų finansų valdymo gebėjimams. Daugiafondžių vietos
plėtros strategijų atranka vykdoma pagal analogiškus atrankos principus, taikomus vienafondėms
vietos plėtros strategijoms (didelis dėmesys skiriamas jų kokybei, VVG partnerystės kokybei bei
gyventojų įtraukimo mastui į strategijos rengimą).
BIVP, integruotas požiūris ir daugiafondiškumas
Integruotą požiūrį vietos lygiu užtikrinti padės miestų plėtrai skirto instrumento (ITI)
investicinių „iš viršaus“ planuojamų ir ESF remiamų veiksmų koordinavimas (taip pat BIVP
įgyvendinančių partnerių įtraukimas į viešųjų investicijų planavimą). Numatoma, kad ITI
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pagrindu rengiamos integruotos miestų teritorijų vystymo programos bus rengiamos privalomai
konsultuojantis su bendruomene ir socialiniais bei ekonominiais partneriais (iš kurių, kartu su
vietos valdžios atstovais, ir būtų sudarytos VVG). Rengiant vietos plėtros strategijas,
įgyvendinamas BIVP pagrindu, jų turinys nustatomas „iš apačios“ – iniciatyvos teisė suteikiama
VVG, kurioje dalyvauja (tačiau neturi daugumos balsų) ir vietos valdžia. Tokiu atveju vietos
valdžios atstovai VVG gali pasiūlyti sritis, kuriose su ITI suderinti veiksmai galėtų sukurti
didesnę pridėtinę vertę, aptarti ir suderinti su kitais VVG nariais ITI ar kitų viešųjų investicijų
metu kuriamos viešosios infrastruktūros panaudojimo galimybes ir kt. sprendimus. Atrenkant
finansuoti VVG parengtas strategijas bus vertinamas jų indėlis į ITI keliamų tikslų ar kitų
nacionalinių ar regioninių (nustatytų regionų plėtros planuose) vystymosi tikslų įgyvendinimą,
taip užtikrinant centrinės, vietos valdžios ir VVG valdomų resursų panaudojimo sinergiją.
Ne mažiau kaip 5 proc. miestų VVG vietos plėtros strategijai skiriamo finansavimo turi
būti skiriama projektams, kuriais siekiama bendrų tikslų ir kurių rezultatams pasiekti turi būti
įgyvendintas susijęs projektas kitos VVG teritorijoje veidrodiniu principu (pavyzdžiui, vykdant
mokymus pagal suderintas programas keliose miestų, kaimo vietovių ir žuvininkystės regionų
VVG teritorijose). Ne daugiau kaip 10 proc. miesto VVG vietos plėtros strategijai skiriamų lėšų
gali būti skirta įgyvendinant bendradarbiavimo projektus (kuomet veiklos įgyvendinamos su
partneriais iš kitų VVG teritorijos ir peržengia VVG teritorijos ribas).
Integruotą požiūrį vietos lygiu taip pat užtikrina daugiafondžių vietos plėtros strategijų,
remiamų iš EŽŪFKP ir EJRŽF, įgyvendinimas persidengiančiose kaimo vietovių ir
žuvininkystės regionų VVG teritorijose. Preziumuojama, kad dauguma kaimo vietovių VVG ir
žuvininkystės regionų VVG įgyvendins vienafondes vietos plėtros strategijas (kaimo vietovėse
finansuojamas iš EŽŪFKP, o žuvininkystės regionuose finansuojamas iš EŽJRF), dėl to
numatomi šie papildomi būdai, užtikrinantys sinergiją tarp EŽŪFKP ir EJRŽF:
- pirma, skiriant EŽŪFKP ir EJRŽF fondų lėšas bendradarbiavimo projektams tarp visų
sektorių (t. y. kaimo, žuvininkystės ir mišrių, atstovaujančių daugiau nei vieną sektorių) VVG;
- antra, suteikiant galimybę visų sektorių VVG ir bendruomenėms būti pareiškėjais pagal
tam tikras EŽŪFKP ir EJRŽF priemones, kurių tikslai efektyviau pasiekiami pačių žmonių ir jų
suburtų bendruomenių iniciatyvomis ir pastangomis;
- trečia, vietos plėtros strategijų atrankos metu vertinant jų atitiktį ir papildomumą
kitiems konkrečioje VVG teritorijoje esantiems strateginiams dokumentams (regionų plėtros
planams.
BIVP įgyvendinimo koordinavimas, VVG vaidmuo
Koordinuojant miestų VVG įgyvendinamas strategijas ir skatinant šių VVG
bendradarbiavimą:
BIVP miestų vietovėse koordinuos ir administruos (atliks tarpinės institucijos funkcijas)
Vidaus reikalų ministerija. Žemės ūkio ministerija administruos ir koordinuos LEADER (BIVP)
kaimo vietovėse ir BIVP žuvininkystės regionuose.
BIVP miestų vietovėse koordinuojanti institucija atliks formuojamų VVG tinkamumo
rengti ir įgyvendinti strategiją vertinimą (ar šią funkciją deleguos įgyvendinančiai institucijai)
prieš skiriant parengiamąją paramą.
Kaimo vietovėse siekiama tęsti 2007–2013 m. įgyvendinančių vietos plėtros strategijas
VVG veiklą. Tuo atveju, jeigu dėl pasikeitusių reikalavimų VVG ir VVG teritorijai būtina
reorganizuoti esamas kaimo vietovių VVG, siekiama šiuos procesus vykdyti taip, kad būtų
deramai perimta esamų VVG patirtis ir įsipareigojimai.
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Žuvininkystės regionuose ŽRVVG administruoja jų atstovaujamų žuvininkystės regionų
vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas per vietos projektus, dalyvauja sprendimų priėmimo
procesuose, bendradarbiauja su socialiniais ir ekonominiais partneriais, palaiko teritorinius ir
tarptautinius bendradarbiavimo ryšius, dalyvauja mokymuose, teikia konsultacijas. Vietos
projektus teikia ir įgyvendina žuvininkystės regiono vietos pareiškėjai.
VVG parengtų strategijų atranką ir tvirtinimą vykdys Jungtiniai vietos plėtros strategijų
atrankos komitetai (po vieną miestams, kaimo vietovėms ir žuvininkystės regionams), sudaryti iš
sektorinių ministerijų (atsakingų už atitinkamą sritį), taip pat Žemės ūkio ministerijos, Vidaus
reikalų ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (kaip ministerijos atsakingos už
nacionalinės bendruomenių politikos koordinavimą) atstovų, socialinių ir ekonominių partnerių,
Finansų ministerijos (vadovaujančiosios institucijos) atstovų.
VVG priskirtinos funkcijos, susijusios vietos plėtros strategijos sudarymu ir patvirtintos
strategijos įgyvendinimu:
- VVG narių ir galimų pareiškėjų gebėjimų stiprinimas;
- Strategijos parengimas ir teikimas tvirtinti Jungtiniam vietos plėtros strategijų
atrankos komitetui;
- Projektų atrankos procedūrų ir kriterijų nustatymas;
- Kvietimai teikti paraiškas strategiją įgyvendinantiems projektams;
- Paraiškų strategiją įgyvendinantiems projektams gavimas ir vertinimas;
- Projektų atranka;
- Informavimas apie strategijos rezultatus (ataskaitų rengimas ir teikimas atitinkamoms
įgyvendinančioms ir tarpinėms institucijoms);
- Bendradarbiavimas su kitomis VVG sudarant susitarimus dėl bendrų veiklų ir
numatomų vykdyti projektų suderinimas.

Parengiamoji parama
Miestai. Atsižvelgus į tai, kad BIVP principais paremti veiksmai miestų vietovėse iki
šiol nebuvo vykdyti, nėra susiformavusios atitinkamos VVG, o miestų bendruomenės neturi
susiformavusių bendros veiklos tradicijų, BIVP instrumento panaudojimas miestų vietovėse
būtų neįmanomas be parengiamosios paramos.
Parengiamoji parama miestų vietovėse turėtų būti teikiama:
- pradinėje (inicijavimo) fazėje – viešinant BIVP instrumento panaudojimo galimybes
miestuose;
- partneriams išreiškus iniciatyvą sudaryti VVG, parama galėtų būti skirta VVG
suformavimui, steigimo dokumentų parengimui ir teisinei registracijai.
Per 12 mėn. nuo VVG sudarymo, parama skiriama VVG narių gebėjimams stiprinti ir
vietos plėtros strategijų projektams parengti.
Kaimo vietovės. Atsižvelgiant į tai, kad kaimo vietovėse VVG institucinė sistema jau
sukurta, parengiamoji parama orientuojama į vietos plėtros strategijų rengimą, įskaitant gebėjimų
stiprinimą, mokymus, viešųjų ryšių veiksmus, dalyvavimą bei bendradarbiavimą tinkle.
Žuvininkystės regionai. Vadovaujantis EJRŽF nuostatomis, parengiamoji parama gali
būti skiriama mokymams, informacijos bei gerosios praktikos sklaidai, bendradarbiavimui vietos
veiklos grupių tinkle remti, kurie skirti gebėjimų rengti ir įgyvendinti vietos veiklos strategijas
stiprinimui.
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3.1.2. Integruotos teritorinės investicijos (ITI)
Lietuva numato ITI instrumentą naudoti sprendžiant specifines teritoriniu požiūriu
sukoncentruotas miestų vietovių problemas.
Šalyje ryškėjantys miestų plėtros netolygumai rodo, kad kai kurių miestų ar atskirų jų
teritorijų dalių turimas potencialas naudojamas nepakankamai. Lietuvos savivaldybių statistiniai
rodikliai rodo didelį ekonominio išsivystymo atotrūkį tarp didžiųjų šalies miestų ir likusios
teritorijos dalies – 2010 metais 5 didžiausiesiems miestams teko 65,4 proc. visos šalyje
sukuriamos pridėtinės vertės (be žemės ūkio), 2012 m. pradžioje juose veikė 63,6 proc. smulkių
ir vidutinių įmonių, kai šiuose miestuose gyveno apie 40,3 proc. šalies gyventojų. Šalies
ekonominis potencialas yra sukoncentruotas penkiuose didžiausiuose miestuose, todėl jie
sutraukia ir didelius migracijos srautus, kurie paskatina naujų socialinių problemų atsiradimą.
Viena iš jų
– nepatraukliose ar apleistose didžiųjų miestų dalyse (mikrorajonuose)
besiformuojantys socialinių patologijų, nusikalstamumo židiniai, kurie reikšmingai veikia
situaciją visame mieste. Kitas aiškiai stebimas procesas yra susijęs su aktyvia migracija į
priemiesčių teritorijas – vyksta kompaktiškų miesto struktūrų išskydimas. Dėl to vykstanti
miestų plėtra vertinama kaip resursų netausojanti – daugėja užstatytų teritorijų, plečiama
transporto infrastruktūra, nors gyventojų skaičius mažėja. Plėtrai panaudojus jau esamas
teritorijas galėtų būti sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, efektyviau naudojama esama
infrastruktūra (įskaitant vandentvarkos, transporto ir kitą viešąją ir socialinę infrastruktūrą).
Mažų ir vidutinių miestų problemos didele dalimi susijusios su neigiamais
demografiniais procesais. Gyventojų šiuose miestuose mažėja sparčiau lyginant tiek su
didžiaisiais miestais, tiek su kaimo vietovėmis. 2007–2012 m. gyventojų skaičiaus mažėjimo
tempas mažų ir vidutinių miestų grupėje siekė 13,3 proc., o kai šie miestai buvo nutolę nuo
didžiųjų miestų per 50 ir daugiau kilometrų – 13,8 proc. Per tą patį laikotarpį kaimo vietovėse
gyventojų sumažėjo 11,2 proc., o didžiuosiuose miestuose – 9,7 proc. Taigi nors gyventojų
mažėja visoje šalyje, sparčiausiai šis procesas vyksta mažesniuose šalies miestuose. Mažėjant
gyventojų skaičiui, didėja ir mažųjų miestų infrastruktūros santykiniai išlaikymo kaštai, mažėja
viešųjų paslaugų prieinamumas. Mažesniuose miestuose sutelktas nemažas pramonės
potencialas, kuris prarandamas mažėjant reikiamą kvalifikaciją turinčių gyventojų, tuo tarpu
paslaugų sektorius, lyginant jo santykinę dalį, išvystytas nepakankamai. Todėl neužtikrinamas
pakankamas užimtumas tarp žemesnę kvalifikaciją turinčių gyventojų ar jaunimo. Gyvenamosios
aplinkos gyvenimo kokybės gerinimas mažesniuose miestuose – viena iš prielaidų
demografinėms tendencijoms iš dalies kompensuoti.
Mažų ir vidutinių miestų atsilikimą (tiek fizinį, tiek ekonominį) lemia ir tai, kad jie nėra
pakankamai integruoti į nacionalinius transporto tinklus, neišnaudojamos alternatyvaus, įvairių
rūšių transporto galimybės. Dideli pasiekiamumo netolygumai didina socialinių išmokų poreikį,
gilina socialinę atskirtį ir išstumia pažeidžiamas grupes iš darbo rinkos. Tai ypač aktualu ir
vertinant tai, kad Lietuva (kaip nurodoma EK rekomendacijose) yra ketvirta ES valstybė pagal
prasčiausius socialinės atskirties rodiklius ir pirma pagal prasčiausius pajamų nelygybės
rodiklius. Todėl tvaraus judumo, didesnio transporto integralumo skatinimas gali būti vienu iš
esminių veiksmų, kuris galėtų padidinti teritorinę, ekonominę ir socialinę sanglaudą Lietuvoje ir
efektyviai spręsti regioninio masto problemas.
Problemos, su kuriomis susiduria miestai ar jų atskiros dalys yra įvairialypės, ir
reikalaujančios kompleksinių sprendimų, kuriems galėtų būti panaudota URBAN iniciatyvos ir
2007–2013 m. įgyvendintų tvarios miestų plėtros veiksmų patirtis.
Sprendžiant šias problemas, 2014–2020 m. didelis ITI panaudojimo potencialas
matomas:
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Plečiant 5 didžiųjų miestų policentrinius rajonus, integruojant neišnaudotas, su
socialinėmis problemomis susiduriančias miestų dalis, sukuriant koordinuotą ir darnią viešojo
transporto sistemą, gerinant miestų aplinkos kokybę ir mažinant neigiamą urbanizacijos poveikį
aplinkai, skatinant darnų išteklių naudojimą ir išnaudojant kultūrinį potencialą.
Mažo ekonominio aktyvumo ir socialinės atskirties problemomis pasižyminčių teritorijų
(sub-regionų) urbanizuotose dalyse (savivaldybių centruose ir kituose miestuose nuo 6 tūkst.
gyventojų, išskyrus 5 didžiuosius miestus) užtikrinant kokybišką, saugią gyvenamąją aplinką
(taip pat atnaujinant esamus gyvenamuosius rajonus), kuri yra būtina išlaikant kvalifikuotą darbo
jėgą, taip nepabloginant bazinių ekonomikos sektorių vystymo galimybių ir išnaudojant miestų
potencialą investicinės aplinkos gerėjimui ir naujų darbo vietų kūrimui (pritaikant esamas ar
kuriant naujas miestų viešąsias erdves).
Įgyvendinant ITI, pagrindines investicijas numatoma skirti iš ERPF, jas papildant
susijusiomis Sanglaudos fondo ir ESF priemonėmis (veiklomis).
Visi veiksmai, numatomi įgyvendinti kaip ITI, taikomi spręsti kompleksines, su
daugeliu sektorių susijusias problemas, investicijas koncentruojant teritoriniu principu (tikslinėse
vietovėse) pagal integruotas teritorijos vystymo programas, kurios gali apimti didįjį miestą,
investicijas koncentruojant į nepatrauklias ar apleistas teritorijos dalis, taip pat vieną ar kelis
regione esančius mažus ir vidutinius miestus.
Kompleksiškumo reikalavimas (integruotos teritorijos vystymo programos lygiu) turi
būti užtikrintas:
- veiksmų programose nustatant specifinius uždavinius, kuriuose nedominuotų vieno
sektoriaus veiklos (įgalinant vienu projektu išspręsti keletą apibrėžtos teritorijos problemų).
Tokių uždavinių finansavimas sutelkiamas taškiniu principu į aiškiai apibrėžtas ribas, ir
įvardijamas problemas turinčias teritorijos dalis (laikantis URBAN principų). Už tokių uždavinių
įgyvendinimo administravimą (atliekant tarpinės institucijos funkcijas) atsako ITI koordinuojanti
institucija.
- įtraukiant į veiksmų programas specifiniams (sektoriniams) uždaviniams skirtoms
veikloms (priemonėms) skiriamų finansinių išteklių ir įgyvendinančių projektų planavimą vietos
ir regioninį lygmenį. Taip būtų sudaryta galimybė integruotoje teritorijos vystymo programoje
derinti skirtingų veiksmų programų prioritetų ir fondų remiamas veiklas, atsižvelgus į specifinius
teritorijos iššūkius.
Koncentravimo apibrėžtoje teritorijoje reikalavimas gali būti netaikomas, kuomet už
teritorijos ribų išeinantys projektai aiškiai prisideda prie integruotoje teritorijos vystymo
programoje nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo (pavyzdžiui, vystant viešojo transporto
sistemą, aiškiai prisidedama prie atitinkamos miesto dalies integravimo ar miesto ryšių su
priemiestinėmis teritorijomis stiprinimo).
Integruotoje teritorijos vystymo programoje nurodomos gairės specifinių uždavinių
įgyvendinimui, prie kurių siūloma prisidėti VVG įgyvendinant vietos plėtros strategiją.
Regionų plėtros tarybų vaidmuo:
- užtikrina savivaldybių partnerystę įgyvendinant bendrus veiksmus (įskaitant projektų,
peržengiančių vienos savivaldybės ribas, koordinavimą);
- Regiono plėtros tarybos patvirtintame regiono plėtros plane nurodomas preliminarus
lėšų poreikis ir priemonės, susijusios su integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimu.
Savivaldybių vaidmuo:
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5 didžiųjų miestų teritorijų dalis ITI koordinuojančios institucijos pritarimu (atsižvelgus
į Partnerystės sutartyje apibrėžtus miestų teritorijų nustatymo principus) nustato atitinkamo
miesto savivaldybė.
Integruotas teritorijos vystymo programas, bendradarbiaudama ir konsultuodamasi su
kompetentingomis institucijomis (įskaitant ministerijas, universitetus, teritorines darbo biržas ir
kitus viešuosius subjektus), socialiniais ir ekonominiais partneriais ir vietos bendruomene, rengia
ir su ITI koordinuojančia institucija derina savivaldybė (-s).
Programoje nustatomos veiklos projektų ar projektų grupių lygiu, išskyrus
įgyvendinamas BIVP būdu (kurioms nustatomos esminės gairės).
ITI koordinuojančios institucijos ir tarpinių institucijų vaidmuo:
ITI koordinuojanti institucija kartu su tarpinėmis institucijomis derina savivaldybės
parengtą integruotą teritorijų vystymo programą (tikslus, uždavinius ir numatomus pasiekti
rezultatus), atsižvelgdama į veiksmų programų tikslus, prioritetus ir specifinius uždavinius.
ITI koordinuojanti institucija:
- konsultuodamasi su savivaldybėmis ir regionų plėtros tarybomis atrenka tikslines
teritorijas miestų nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų grupėje ir vertina didžiųjų miestų savivaldybių
pasiūlytų teritorijos dalių tinkamumą (atitikimą miestų teritorijų nustatymo principams);
- tvirtina su tarpinėmis institucijomis suderintas integruotas teritorijų vystymo
programas;
- atlieka savivaldybės vykdomos programos priežiūrą, rezultatų stebėseną, analizuoja
pasiektus rezultatus.
3.1.3. Tvari miestų plėtra, įskaitant miestus, kuriuose bus įgyvendinami integruoti tvarios
miestų plėtros veiksmai
Tvarios miestų plėtros veiksmai vykdomi sprendžiant specifines teritoriniu požiūriu
sukoncentruotas miestų vietovių problemas (visais atvejais – taikomas ITI instrumentas).
Savivaldybių centrų ir miestų nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų grupėje (išskyrus 5
didžiuosius miestus):
Tikslines teritorijas nustato ITI koordinuojanti institucija pagal apibrėžtus kriterijus
(įvardintas spręstinas problemas) ir konsultuodamasi su savivaldybėmis ir regionų plėtros
tarybomis. Išskiriant tikslines teritorijas gyvenamųjų vietovių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų
(įskaitant ir mažesnius miestus – savivaldybių administracinius centrus) atsižvelgiama į miesto ir
jį supančios teritorijos (subregiono) socialinę, demografinę ir ekonominę aplinką: prioritetas
teikiamas miestams, kuriuose stebimos problemos kaip mažas ekonominis aktyvumas ir
nesubalansuota ekonominė struktūra, aukštas nedarbas, reikšmingas gyventojų skaičiaus
mažėjimas dėl migracijos ar nepakankamos demografinės kaitos. Taip pat gali būti atsižvelgiama
ir į kitus veiksnius ir juos apibrėžiančius kriterijus (gamtinius, geografinius, socialinius,
ekonominius), dėl kurių miestas susiduria su specifiniais vystymosi iššūkiais, ir kurie neleidžia
užtikrinti tvaraus vystymosi atitinkamoje subregioninėje teritorijoje.
Didžiųjų miestų teritorijų grupėje:
Didžiųjų miestų dalis, kuriose bus įgyvendinama integruota teritorijos vystymo
programa, ITI koordinuojančios institucijos pritarimu nustato miesto savivaldybė.
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Nustatomos apibrėžtos miesto teritorijos dalys (dydis – 30–40 tūkst. gyv.), kuriose
investicijos koncentruojamos sprendžiant esmines šioms teritorijoms būdingas problemas,
teikiant prioritetą kompaktiškai užstatytoms ir tankiai gyvenamoms teritorijoms, susijusioms
funkciniais ryšiais su miesto centru (potencialiems naujiems subcentrams) ir susiduriančiomis su
aplinkos ir socialinėmis problemomis. Išskiriant tokias teritorijas atsižvelgiama į:
- vidutinį gyventojų amžių;
- didesnę už vidutinę mieste „karštųjų taškų“ (adresų, kuriais užregistruojama didelis
kiekis nuskalstamų veikų) koncentraciją;
- viešojo transporto maršrutų tankį ir keleivių skaičių, atspindinčius tiek teritorijos
pasiekiamumą, tiek (netiesiogiai) teritorijos gyventojų pajamas;
- atstumą nuo miesto centro (koncentruojant investicijas aplink miesto centrą, siekiant
mažinti miestų išskydimą);
- viešąsias paslaugas gyventojams teikiančių įstaigų koncentraciją;
- oro taršos rodiklius;
- užterštų teritorijų, apleistų pramoninių teritorijų tinkamų konversijai plotą;
- bendrųjų planų sprendinius.
Integruotose teritorinės plėtros programose nustatomi veiksmai, peržengiantys miestų
teritorijos ribas, kuomet jie prisideda tiek prie miesto, tiek prie kaimo vietovės ryšių stiprinimo
(įskaitant transporto ryšius, viešąjį transportą, inžinerinę infrastruktūrą, integruotą teritorijų
(erdvinį) planavimą, bendrų projektų įgyvendinimą).
Investicijos pagal integruotas teritorinės plėtros programas, investicijos į kaimo vietoves
(taip pat ir kompleksinio pobūdžio) ir kitos viešosios investicijos už kurių įgyvendinimą atsako
savivaldybės, koordinuojamos per regiono plėtros planą.
8 lentelė. Preliminarūs asignavimai nacionaliniu lygiu integruotiems veiksmams tvarios miestų plėtros srityje

Fondas

Preliminarūs asignavimai nacionaliniu
lygmeniu integruotiems veiksmams tvarios miestų
plėtros srityje (EUR)

Procentinė dalis nuo visų
fondo asignavimų (proc.)

ERPF
(ESF)

3.1.4. Prioritetinės fondų bendradarbiavimo sritys, taip pat kur tinkama, planuojamų
investicijų indėlis į makroregionines ir Baltijos jūros regiono strategijas
Integruota teritorinė plėtra (įskaitant numatomus taikyti BIVP ir ITI instrumentus) yra
skiriama siekiant darnaus šalies teritorijos vystymo ir teritorinės sanglaudos didėjimo, todėl
didžiausias indėlis matomas prisidedant prie ES Baltijos jūros regiono strategijos trečiojo tikslo
„Didinti gerovę“ ir prioritetinių sričių „Kultūra“, „Švietimas“, „Sveikata“ ir „Turizmas“,
sprendžiant bendras problemas, tokias kaip demografiniai pokyčiai, tam tikrų sričių paslaugų
trūkumas, išsilavinusio jaunimo emigracija ir dideli su sveikata susiję regioniniai skirtumai.
Kaip išskirtinė esminė bendradarbiavimo per sieną programų charakteristikų –
partnerystė. Partnerystės stiprėjimas bei gyventojų santalka siekiant įgyvendinti bendrus tikslus
pasienio regione yra vienas svarbiausių elementų. Įgyvendinti nauji bendradarbiavimo būdai bei
sukurti tinklai dar kartą įrodė, jog pasienio gyventojų bendravimui ir bendrų problemų
sprendimui sienos nėra kliūtis, o įgyvendinę bendras veiklas žmonės jaučiasi artimesni vieni
kitiems, kas prisideda prie teritorinės sanglaudos. Kadangi ETBT prioritetai skiriasi ties
kiekviena siena ir programa, ir priklauso nuo šalių interesų suderinimo, tai leidžia įgyvendinti
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projektus įvairiose srityse bei spręsti labai skirtingas problemas – spartinant socialinę ir
ekonominę pasienio regiono sanglaudą, tvarų vystymąsi, didinant konkurencingumą, nuolat
dalijantis žiniomis ir patirtimi.

4.

TVARKA EFEKTYVIAM PARTNERYSTĖS SUTARTIES IR VEIKSMŲ
PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMUI UŽTIKRINTI

4.1.

Esamų elektroninio keitimosi duomenimis sistemų įvertinimas ir planuojami
veiksmai, kuriais būtų sudarytos sąlygos paramos gavėjams ir už programų
valdymą ir kontrolę atsakingoms institucijoms visa informacija keistis vien
elektroninio keitimosi duomenimis

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu panaudojant informacines sistemas įvyko
žymus kokybinis pokytis, sąlygojęs administracinės naštos mažėjimą projektų vykdytojams bei
administravimo efektyvumo didėjimą paramą administruojančiose institucijose. 2007–2013 m.
programavimo laikotarpiu administracinės naštos mažėjimas pirmiausia yra sietinas su el. formų
naudojimu bei elektroniniu apsikeitimu duomenimis su pareiškėjais, projektų vykdytojais bei
tarp paramą administruojančių institucijų. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu SFMIS tapo
vienu iš pagrindinių struktūrinės paramos administravimo įrankių, naudojamų paramą
administruojančių institucijų visuose paramos administravimo etapuose.
Vienas reikšmingiausių 2007–2013 m. programavimo laikotarpio ES struktūrinės
paramos administravimo informacinių sistemų patobulinimų – tai Duomenų mainų svetainės
(DMS) projektų vykdytojams sukūrimas. Tai pagrindinis įrankis, kurio pagalba teikiamos e–
paslaugos projektų vykdytojams:
 DMS naudojama duomenų mainams el. būdu tarp projektų vykdytojų ir
įgyvendinančiųjų institucijų (naudojant DMS yra rengiami ir teikiami mokėjimo prašymai,
ataskaitos po projekto užbaigimo, iš ESF finansuojamų projektų atveju – ataskaitos apie projekto
dalyvius. Iš DMS gaunamos iš dalies užpildytos su projekto administravimu susijusios el.
formos);
 DMS taip pat realizuotos projektų vykdytojams aktualios projektų stebėsenos ir
valdymo funkcijos (DMS pateikiama informacija apie projekto sutartį, biudžeto lėšų
panaudojimą, projektui atliktus mokėjimus ir kt.);
 DMS galima matyti paramą administruojančių institucijų atliekamus veiksmus
(mokėjimo prašymų tikrinimo statusas ir pan.);
 DMS pagalba siunčiami pranešimai projektų vykdytojams.
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu DMS nebuvo skirta naudotis pareiškėjams, tačiau
buvo naudojamos el. paraiškų formos su iš dalies užpildyta informacija, taip pat įdiegtais
automatiniais suvedamų duomenų patikrinimais, kurie palengvino paraiškų pildymą
pareiškėjams.
SFMIS ES struktūrinę paramą administruojančioms institucijoms padeda tinkamu būdu
vykdyti ES paramos valdymą ir kontrolę, padeda išvengti daug laiko atimančio „popierinio“
duomenų administravimo proceso. SFMIS padeda užtikrinti, kad visi duomenys, būtini ES
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struktūrinės paramos finansiniam valdymui, stebėsenai, priežiūrai, auditui ir vertinimui, būtų
renkami ir saugomi vienoje sistemoje. SFMIS plačiai panaudojama 2007–2013 m veiksmų
programų administravimui (paraiškų registravimas, sutarčių administravimas, projektų
įgyvendinimo priežiūra, patikrų rezultatų registravimas, išlaidų tinkamumo kontrolė,
apmokėjimas ir pan.) ir įgyvendinimo stebėsenai (informacijos apie projektų įgyvendinimo eigą
ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpio veiksmų programoms numatytų lėšų panaudojimą
pateikimas, įvairios ataskaitos, duomenų apie stebėsenos rodiklius surinkimas, finansinių planų
įgyvendinimo stebėsena).
Nepaisant didelės pažangos, padarytos plėtojant informacinę sistemą 2007–2013 m.
programavimo laikotarpiu, šiuo metu visi duomenys teikiami el. formose dubliuojami ir
popieriniuose dokumentuose, kadangi sistemoje nėra įdiegtas saugus el. parašas, taip pat menkai
išplėtotos duomenų apsikeitimo su kitomis valstybės duomenų bazėmis ir registrais galimybės,
DMS nenaudojamas keistis informacija su pareiškėjais, ne visa informacija apie projektą
teikiama el. formomis. Šiems informacinės sistemos trūkumams pašalinti bus skiriama
daugiausia dėmesio, plėtojant ir pritaikant ją 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui.
Tolesnė informacinių sistemų plėtra ir tobulinimas 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiu vyks esamos sistemos pagrindu, panaudojant gerąją 2007–2013 m. programavimo
laikotarpio praktiką ir toliau plėtojant trūkstamus funkcionalumus.
Svarbiausios SFMIS ir DMS plėtojimo kryptys apims:

DMS pritaikymą ne tik projektų vykdytojams, bet ir pareiškėjams;

Elektroninio apsikeitimo duomenimis užtikrinimą, atsisakant informacijos teikimo
popieriniu formatu dar plačiau naudojant iš anksto numatytas, standartizuotas formas;

El. parašo naudojimą, vykdant el. duomenų ir dokumentų mainus tarp ES paramą
administruojančių institucijų ir projektų vykdytojų bei pareiškėjų;

Didesnio interoperabilumo užtikrinimą – platesnę SFMIS integraciją su kitų
valstybės institucijų duomenų bazėmis bei automatinius duomenų tikrinimus su kitomis
(išorinėmis) informacinėmis sistemomis, neprašant pareiškėjų ir projektų vykdytojų teikti
informaciją, kuri yra kitose valstybės duomenų bazėse ir registruose;
 Ekvivalenčios informacijos pateikimo tik vieną kartą užtikrinimą – sukurta sistema per
SFMIS užtikrins galimybę ES paramą administruojančioms institucijoms keistis informacija apie
pareiškėjus ir projektų vykdytojus ir nereikalauti ekvivalenčios informacijos kelis kartus;
 Komunikacijos tarp įgyvendinančiųjų institucijų ir pareiškėjų bei projektų vykdytojų el.
būdu užtikrinimą;
 El. dokumentų ir duomenų saugojimo sistemos sukūrimą, užtikrinantį dokumentų ir
duomenų apie projektų vykdytojus ir jų įgyvendinamus projektus prieinamumą, sudarant
galimybę išlaidų tinkamumo tikrinimą ir auditą atlikti naudojantis tik el. būdu per SFMIS
prieinamais duomenimis bei dokumentais;
 Kuo platesnį įvairių administravimo procesų standartizavimą ir elektronizavimą,
užtikrinant kuo efektyvesnį SFMIS panaudojimą ES struktūrinę paramą administruojančių
institucijų veikloje.
2014 m. bus sukurti pagrindiniai naujos sistemos moduliai, apimantys paraiškų
pateikimą, vertinimą, sutarčių sudarymą, mokėjimus ir išlaidų deklaravimą Europos Komisijai.
Atsižvelgiant į tai, kad el. formos buvo privalomai naudojamos visų pareiškėjų ir projektų
vykdytojų įgyvendinant 2007–2013 m. programavimo laikotarpio projektus, 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu dar platesnis tokių formų naudojimas iš esmės nepakeistų
nusistovėjusios praktikos ir nesudarytų sunkumų pareiškėjams bei projektų vykdytojams.
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Atsižvelgiant į tai, kuriant visus modulius jau 2014 m. bus užtikrinta galimybė pareiškėjams ir
projektų vykdytojams visą informaciją apie projektus teikti el. būdu.
2014–2020 m. programavimo laikotarpyje paramos Lietuvos kaimo plėtrai ir
žuvininkystės sektoriui administravimo informacinė sistema bus sukurta KPPAIS modulio
duomenų bazės pagrindu, siekiant užtikrinti visų duomenų, susijusių su paramos kaimo plėtrai ir
žuvininkystės sektoriui lėšų administravimu, kaupimą ir apdorojimą, informacijos
pasiekiamumą, pagreitinti paramos kaimo plėtrai ir žuvininkystės sektoriui administravimo
procesą, užtikrinti tvarkomų duomenų apsaugą, sudaryti galimybę operatyviai pateikti, išsamiai
parengti atitinkamoms ES ir Lietuvos institucijoms reikalingas ataskaitas ir kt.
Lietuvos kaimo plėtros ir žuvininkystės sektoriaus veiksmų programų administravimo
informacinė sistema veikia per NMA tinklalapį http://www.nma.lt/. Šiuo metu NMA interesantai
informaciniame tinklapyje gali ne tik peržiūrėti informaciją, susijusią su savo pagal kaimo
plėtros ir žuvininkystės sektoriaus veiksmų programų priemones pateiktomis paramos
paraiškomis (matyti paramos paraiškų administravimo būsenas, atmintines, paramos paraiškose
paramai už deklaruotus plotus gauti nustatytus neatitikimus, patikrų vietoje informaciją),
finansinę informaciją bei susirašinėjimą su NMA, bet ir pakeisti paramos paraiškose nurodytus
kontaktinius duomenis ir sąskaitos banke numerį, pateikti kai kurias paramos paraiškas bei kitus
dokumentus el. forma.
Svarbiausios e–paslaugų plėtros perspektyvos artimiausiu metu susijusios su paramos
paraiškų bei kitų dokumentų pateikimo el. būdu galimybių realizavimu. Šiuo tikslu toliau
plečiamas informacinio tinklapio funkcionalumas, taip pat pradėtas įgyvendinti projektas
,,Žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų žemės ūkio
subjektams teikiamų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“. Įgyvendinus šį projektą, bus
sumažinta administracinė našta žemės ūkio ir žuvininkystės subjektams, siekiantiems gauti
Žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamas viešąsias
paslaugas. NMA, įgyvendinusi šį projektą, elektroninėje erdvėje galės priimti paramos paraiškas,
parengtas pagal kaimo plėtros ir žuvininkystės sektoriaus veiksmų programų priemones;
paramos paraiškas, skirtas nacionalinei paramai gauti; mokėjimo prašymus kaimo plėtrai ir
žuvininkystės sektoriui skirtai paramai gauti ir projekto įgyvendinimo ataskaitas; taip pat plėtoti
dvipusę komunikaciją tarp NMA ir pareiškėjų / paramos gavėjų el. priemonėmis.
Taip pat numatoma sudaryti galimybę keistis duomenimis tarp SFMIS ir KPPAIS
dvigubo finansavimo prevencijos tikslais vertinant pateiktų paraiškų tinkamumą finansuoti ir
apmokant projektų vykdytojų patirtas išlaidas.
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