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2014–2020 m. reglamentų  

nuostatos dėl VKS 

• EK informavimas apie paskirtąsias institucijas  

(VI, TvI, AI)  kartu su AI patikinimu, kad VKS nėra 

esminių pokyčių lyginant su 2007–2013. 

 

• EK per 1 mėn. nuo pranešimo apie institucijų 

paskyrimą gavimo gali paprašyti VKS aprašymo ir AI 

nuomonės (papildomos audito procedūros): 

– 250 000 000 EUR ir didesnių programų VKS 

– jei VKS, EK nuomone, yra esminių pasikeitimų.   



Institucinė sąranga. 

 

LRVN 1224 pakeitimu bus paskirtos VKS institucijos 



ES struktūrinės paramos 

administravimo institucijos:  
  

1. Vadovaujančioji, Tvirtinančioji ir 

Mokėjimo institucijos – Finansų ministerija 

– paskiriamos LRV nutarimu 

 

2. Audito institucija – Valstybės kontrolė –  

paskiriama LRS nutarimu 

 



 3. Tarpinės institucijos: 

 3.1. ministerijos ir (ar) kitos institucijos –   

 Aplinkos ministerija,  

 Energetikos ministerija,  

 Kultūros ministerija,  

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

 Susisiekimo ministerija,  

 Sveikatos apsaugos ministerija,  

 Švietimo ir mokslo ministerija,  

 Ūkio ministerija,  

 Vidaus reikalų ministerija,  

 Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie SM  

  



3. Tarpinės institucijos: 

3.2. įgyvendinančiosios institucijos –  

 AM Aplinkos projektų valdymo agentūra,  

 VĮ Centrinė projektų valdymo agentūra,  

 VĮ Europos socialinio fondo agentūra,  

 VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra,  

 Transporto investicijų direkcija  

  



3. Tarpinės institucijos: 

3.3. Vidaus reikalų ministerija ir regionų plėtros 

tarybos atliekančios funkcijas, nustatytas 

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 

13 straipsnio 6 dalies 7 punkte 



 

3. Tarpinės institucijos: 

3.4. visuotinių dotacijų valdytojai, paskirti teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos 

panaudojimą Lietuvos Respublikoje. 



1. Energetikos ministerijos – įtraukti į 

įgyvendinančiųjų institucijų sąrašą Energetikos 

agentūrą. 

2. Švietimo ir mokslo ministerijos - įtraukti į 

įgyvendinančiųjų institucijų sąrašą LMT ir MITA. 

 

3. Užsienio reikalų ministerijos – atsisakyti nutarimo 

punkto Nr. 7. Atsakomybė ir funkcijų paskirstymas 

tarp institucijų turi būti nustatytos atskiru LRVN jau 

parengus Partnerystės sutarties veiksmų programos 

projektus.  

Institucijų pastabos LRVN 1224 į kurias 

neatsižvelgta 



ES fondų administravimas 

PARTNERYSTĖS SUTARTIS 

ERPF, ESF, SF  
VEIKSMŲ PROGRAMA 

Kaimo plėtros programa (EŽŪFKP) ir  
Žuvininkystės veiksmų programa (EJŽF) 

Stebėsenos komitetai Stebėsenos komitetas 

AI 
Valstybės 
kontrolė 

VPT 

FNTT 

KT 

AI 
Žemės ūkio ministerija 

VI, TvI, MI 
Finansų ministerija 

Galutiniai paramos gavėjai 

 
 
 

Galutiniai paramos gavėjai 

 
TARPINĖS INSTITUCIJOS: 
- Ministerijos ir (ar) kitos institucijos 

- Įgyvendinančiosios institucijos 
- RPD (arba RPT) 
- VDV 

 

EŽŪFKP:       VI  
Žemės ūkio ministerija 

TvI, MI 
Nacionalinė mokėjimo 

agentūra 

EJŽF:                   VI  
Žemės ūkio ministerija 

TvI 
Nacionalinė mokėjimo 

agentūra 

EJŽF: 
TI 

Nacionalinė 
mokėjimo agentūra 



Kiti LRVN 1224 pakeitimai:  

į šios Komisijos sudėtį yra įtraukiama: 
  

- Teisingumo ministerija (teisės aktų rengimo klausimai) 
  

- Vietos veiklos grupių tinklas (bendruomenių 

inicijuotos teritorinės plėtros priemonių koordinavimui ir 

informacijos teikimui rengiant PS ir VP)   
 

- Lietuvos energetikos konsultantų asociacija  

 



Teisės aktų rengimo grafikas  

Pavadinimas  Derinimas el. paštu Oficialus derinimas 

Atsakomybės ir funkcijų 

paskirstymo taisyklės 

2013.05.03 iki 05.30 2013.06.02 iki 06.30 

 

Veiksmų programos 

taisyklės 

2013. 06.28 iki 07.15 

 

2013.07.30 iki 08.14 

 

Projektų taisyklės  2013.05.14 iki 06.14 

 

2013.07.19 iki 08.13 

 

2014-2020 metų finansų 

inžinerijos taisyklės 

parengti ir suderinti iki 2013 09 01 

 

ES fondų lėšų paskirstymo ir 

panaudojimo planai 

parengti ir suderinti iki 2013 12 31 

 

SFMIS14 taisyklės parengti ir suderinti iki 2013 12 31 

 

Techninės paramos 

administravimo ir finansavimo 

taisyklės 

parengti ir suderinti iki 2013 09 16 



Pagrindinės datos 

• 2013-07-01 – parengtas Veiksmų programos projektas  

 

• 2013-09-15 – parengti ir patvirtinti pagrindiniai teisės aktai  

 

• 2013-10-31 visos institucijos pasirengia vidaus procedūrų 

vadovus ir kitus vidaus teisės aktus, reikalingus VKS 

aprašymui 

 

• 2013-11-25 VKS aprašymas parengtas 

 


