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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 
 

AKI  Auditą koordinuojanti institucija 
AM  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
APVA  Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 
ASPĮ  Asmens sveikatos priežiūros įstaigos  

Administravimo 
ir finansavimo 
taisykl÷s 

 

Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) 
priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, 
administravimo ir finansavimo taisykl÷s, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-
033 (Žin., 2004, Nr. 19-599; 2005, Nr. 21-667) 

Atsakomyb÷s 
taisykl÷s 

 

Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų l÷šų, 
skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo 
dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomyb÷s ir funkcijų 
paskirstymo taisykl÷s, patvirtintos Lietuvos Respublikos 2001 m. 
geguž÷s 31 d. nutarimu Nr. 649 (Žin., 2001, Nr. 48-1676; 2005, 
Nr. 51-1700) 

BEPG  Bendrosios ekonomin÷s politikos gair÷s  

BPD 

 

Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumentas, 
patvirtintas Europos Komisijos 2004 m. birželio 18 d. sprendimu 
Nr. C(2004)2120 ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. 
rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 935 (Žin., 2004, Nr. 123-4486) 

BPG  Bendrosios praktikos gydytojai 
BVP  Bendrasis vidaus produktas 
CPVA  Viešoji įstaiga Centrin÷ projektų valdymo agentūra  
EIB  Europos investicijų bankas 
EK  Europos Komisija 
EMTE  Europos mokslinių tyrimų erdv÷ 
ERPF  Europos regionin÷s pl÷tros fondas 
ESF  Europos socialinis fondas 
ESFA  Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra  
EŽŪOGF  Europos žem÷s ūkio garantijų fondas 
FM  Lietuvos Respublikos finansų ministerija  

FNTT  
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų 
ministerijos 

IAE 
 
Ignalinos atomin÷ elektrin÷ 

IRT  Informacin÷s ir ryšių technologijos  
IT  Informacin÷s technologijos  
ITT  Informacin÷s technologijos ir telekomunikacijos 

IVPK 
 

Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komitetas prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷s (nuo 2010 m. birželio 16 d. Informacin÷s 
visuomen÷s pl÷tros komitetas prie Susisiekimo ministerijos) 

ĮI  Įgyvendinančioji institucija 
KPP  Kaimo pl÷tros programa 
LAEI  Lietuvos agrarin÷s ekonomikos institutas 
LGK  Lietuvių gestų kalba 
LR  Lietuvos Respublika 
LRV  Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ 

LRV nutarimas 
Nr. 649 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 m. geguž÷s 31 d. 
nutarimas Nr. 649 „D÷l institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų l÷šų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo 
programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, 
atsakomyb÷s ir funkcijų paskirstymo“ (Žin., 2001, Nr. 48-1676; 
2005, Nr. 51-1700) 

LVPA  Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra  
LŽI  Lietuvos žemdirbyst÷s institutas 
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LŽŪKT  Lietuvos žem÷s ūkio konsultavimo tarnyba 
MI  Mok÷jimo institucija 
MOSTA  Mokslo ir studijų steb÷senos ir analiz÷s centras  
MTP   Mokslo ir technologijų parkai  
MPŪV  Mažiau palankios ūkininkauti vietov÷s  
MTEP  Moksliniai tyrimai ir eksperimentin÷ pl÷tra 
MTTP  Moksliniai tyrimai ir technologijų pl÷tra 
MVĮ  Mažos ir vidutin÷s įmon÷s (įskaitant mikro įmones) 
NLS  Nacionalin÷ Lisabonos strategija  
NMA  Nacionalin÷ mok÷jimo agentūra prie Žem÷s ūkio ministerijos  
NVO  Nevyriausybin÷s organizacijos 
PGS  Perkamosios galios standartas 
PIT  Profesinio informavimo taškas 
PSDF  Privalomojo sveikatos draudimo fondas  
PSO  Pasaulin÷ sveikatos organizacija 
PSPC  Pirmin÷s asmens sveikatos priežiūros centras  
PŪV  Palankios ūkininkauti vietov÷s  

Reglamentas 
Nr. 1260/1999 

 

1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1260/1999, 
nustatantis bendrąsias nuostatas d÷l struktūrinių fondų (OL 2004 
m., specialusis leidimas, 14 skyrius,1 tomas, p. 31)  

Reglamentas 
Nr. 448/2004 

 

2004 m. kovo 10 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 
448/2004, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1685/2000, 
nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 
įgyvendinimo taisykles d÷l struktūrinių fondų bendrai 
finansuojamos veiklos išlaidų tinkamumo, ir panaikinantis 
Reglamentą (EB) Nr. 1145/2003 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 
14 skyrius, 2 tomas, p. 3) 

Reglamentas 
Nr. 438/2001 

 

2001 metų kovo 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 438/2001, 
nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 
įgyvendinimo taisykles d÷l struktūrinių fondų paramos valdymo ir 
kontrol÷s sistemų (OL 2004 m., specialusis leidimas, 14 skyrius, 1 
tomas, p.132)  

RMTKR  Respublikiniai moksleivių technin÷s kūrybos rūmai 
SADM  Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija  
SAM  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 
SAPARD  Specialioji žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros programa  
SF   Europos Sąjungos struktūriniai fondai 

SFMIS  
Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos kompiuterin÷ informacin÷ 
valdymo ir priežiūros sistema  

SD  Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
SIP  Savarankiška informacijos paieška 
SM  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 
SPĮ  Sveikatos paslaugų įstaiga 
SVV  Smulkus ir vidutinis verslas 
ŠMM  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 
TI  Tarpin÷ institucija 
TID  Transporto investicijų direkcija 
TP  Technin÷ parama 

TP taisykl÷s 

 

Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 5 
prioriteto „Technin÷ parama“ priemonių ir projektų, finansuojamų 
įgyvendinant šias priemones, finansavimo ir administravimo 
taisykl÷s, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 
m. rugs÷jo 29 d. įsakymu Nr. 1K-321 (Žin., 2004, Nr. 148-5368; 
2005, Nr. 49-1633) 

TNE   Tonos naftos ekvivalentu 
TPP  Tautinio paveldo produktai  
TUI  Tiesiogin÷s užsienio investicijos 
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ŪM  Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 
VBAMS  Valstyb÷s biudžeto apskaitos ir mok÷jimų sistema  
VI  Vadovaujančioji institucija 
VK  Lietuvos Respublikos valstyb÷s kontrol÷ 

VPT  
Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
(nuo 2009 m. liepos 22 d. Viešųjų pirkimų tarnyba).  

VRM  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 

VVG  Vietos veiklos grup÷s  
VVG  Vertinimo valdymo grup÷  
ŽOFP  Žuvininkyst÷s orientavimo finansin÷s priemon÷s  
ŽŪM  Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministerija 
ŽŪN  Žem÷s ūkio naudmenos 
ŽŪR  Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio rūmai 
ŠALYS    
ES  Europos Sąjunga 

ES-27 
 Europos Sąjunga (27 šalys, sudarančios Europos Sąjungą nuo 2007 
m. sausio 1 d.) 

ES-25 
 Europos Sąjunga (25 šalys, sudariusios Europos Sąjungą iki 2007 
m. sausio 1 d.) 

ES-15 
 Europos Sąjunga (15 šalių, sudariusių Europos Sąjungą iki 2004 m. 
geguž÷s 1 d.) 

BE  Belgija 
BG  Bulgarija 
BY  Baltarusija  
CZ  Čekijos Respublika 
DK  Danija 
DE  Vokietija 
EE  Estija 
IE  Airija 
GR  Graikija 
ESP  Ispanija 
FR  Prancūzija 
IT  Italija 
CY  Kipras 
LV  Latvija 
LU  Liuksemburgas 
HU  Vengrija 
MT  Malta 
NL  Nyderlandai 
AT  Austrija 
PL  Lenkija 
PT  Portugalija 
RO  Rumunija 
RU  Rusija 
SL  Slov÷nija 
SK  Slovakija 
FI  Suomija 
SE  Švedija 
UK  Jungtin÷ Karalyst÷ 
UKR  Ukraina  
NVS  Nepriklausomų valstybių sandrauga  
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1. Šalies socialin÷s-ekonomin÷s situacijos pokyčių analiz÷ 

 

1.1. Makroekonomin÷s Lietuvos socialin÷s-ekonomin÷s pad÷ties raidos 2004–
2009 metais apžvalga 

Lietuvos ekonomika nagrin÷jamo laikotarpio pradžioje pajuto stiprų teigiamą impulsą, 
kurį l÷m÷ įstojimas į ES. Buvo stebima sparti ir harmoninga ūkio pl÷tra – vienas sparčiausių 
BVP augimų ES, nedarbo lygio maž÷jimas, investicijų ir eksporto apimčių augimas. Tačiau 
ekonomikai įsib÷g÷jant ÷m÷ reikštis ekonominio perkaitimo požymiai – augo einamosios 
sąskaitos deficitas, infliacijos tempai. Sparti pl÷tra ir dideli emigracijos srautai nul÷m÷ darbo 
j÷gos trūkumo problemą, kuri paskatino darbo našumo augimui neadekvatų darbo kainos 
did÷jimą. Augančios gyventojų pajamos, ypač palankios kreditavimo sąlygos ir optimistiniai 
lūkesčiai skatino vidaus paklausos (ir tuo pačiu importo) augimą, infliacijos procesus.  

 
Lentel÷ 1. Pagrindinių makroekonominių rodiklių dinamika 2004-2008 m. 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

BVP, mln. EUR 18158,6 20870,1 23978,5 28576,6 32202,8 26775,4 

 realus augimas,% 7,4 7,8 7,8 9,8 2,8 - 15,0 

Galutinio vartojimo išlaidos       

 santykis su BVP,% 84,4 83,2 83,8 82,5 84,4 88,1 

 realus augimas,% 11,0 10,2 9,1 10,0 4,5 -16,7 

Bendrosios vidaus investicijos       

 santykis su BVP,% 22,7 23,9 26,3 30,9 27 11,3 

 realus augimas,% 19,9 -1,3 9,4 27 -1,4 -45,0 

Infliacija       

 vidutin÷ metin÷,% 1,2 2,7 3,8 5,8 11,1 4,2 

Nedarbo lygis       

 metinis,% 11,4 8,3 5,6 4,3 5,8 13,6 

 IV ketvirtis,% 10,6 7,1 4,8 4,2 7,9 - 

Prekių ir paslaugų balansas       

 santykis su BVP,% -7,1 -7,1 -10,2 -13,3 -11,4 0,5 

Valstyb÷s skola       

 santykis su BVP,% 19,4 18,4 18 16,9 15,6 - 

Bendrojo nacionalinio biudžeto pajamos       

 santykis su BVP,% 31,8 32,8 33,1 33,8 34,2 - 

Bendrojo nacionalinio biudžeto išlaidos       

 santykis su BVP,% 33,3 33,3 33,6 34,8 37,4 - 

Biudžeto deficitas       

 santykis su BVP,% -1,5 -0,5 -0,4 -1 -3,2 - 
* pirminiai SD įverčiai, FM 2010 m. vasario m÷n. projekcijos 
Šaltinis: SD 

 
2008 m. situacija ÷m÷ iš esm÷s keistis ir 2008 m. duomenys šiuo metu menkai 

atspindi dabartinę pad÷tį, kadangi ekonomikos būkl÷ d÷l pasaulin÷s finansų kriz÷s ir 
ekonominio nuosmukio, sutapusio su Lietuvos ekonomikos augimo ciklo nusileidimu, ÷m÷ 
sparčiai blog÷ti tik paskutiniais 2008 m. m÷nesiais ir tęs÷si visus 2009 m. Ekonomikos 
recesijos mastus atspindi FM pateikiamos prognoz÷s: 

 
Lentel÷ 2. Pagrindinių makroekonominių rodiklių prognoz÷s 2009-2012 m. 
  2009 2010 2011 2012 
 BVP     
 realus augimas,% -15,0* 1,6 3,2 1,2 
 Galutinio vartojimo išlaidos     
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  2009 2010 2011 2012 
 santykis su BVP,% 88,1 81,7 84,3 85,5 
 Bendrosios vidaus investicijos     
 santykis su BVP,% 11,3 12,4 13,0 13,0 
 Infliacija     
 vidutin÷ metin÷,% 4,2* -1,0 1,0 1,5 
 Nedarbo lygis     
 metinis,% 13,6 16,7 15,5 14,7 
 Prekių ir paslaugų balansas     
 santykis su BVP,% 0,5 5,9 2,7 1,5 
* SD priminis įvertis 
Šaltiniai: FM (2010 m. vasario m÷n. projekcijos), SD 

  
2009 m. I–ąjį pusmetį Lietuvoje buvo fiksuojami sparti recesija. Drastiškas 

ekonomikos smukimas buvo I–ąjį ketv., II–ąjį ketv. Nuosmukis, lyginant su 2008 m., siek÷ 
20,2 proc. Sumaž÷jusiam BVP tur÷jo įtakos ir 2008 m. susidariusi pertrauka panaudojant SF 
paramą, kai buvo baigta teikti SF parama pagal BPD, o 2007–2013 m. SF paramos l÷šų 
panaudojimas dar nebuvo įsibeg÷jęs. Labiausiai maž÷jo išlaidos investicijoms ir namų ūkių 
vartojimui, o d÷l smukusių importo apimčių grynojo eksporto poveikis bendram BVP augimui 
buvo teigiamas. 2009 m. III–iąjį ketv. ekonomikos maž÷jimo temai l÷t÷jo, tačiau dar n÷ra 
objektyvių prielaidų tik÷tis esminio būkl÷s pager÷jimo. Stabilizacijos ženklai pastebimi 
pramon÷je, kuri labiausiai susieta su eksporto rinkomis, ir 2009 m. pabaigoje ÷m÷ rodyti 
atsigavimo požymius (2009 m. III–iąjį ketv. ES–27 užfiksuotas teigiamas realus BVP pokytis 
lyginant su ankstesniu ketvirčiu). Būtent nuo situacijos šalyse, kurios yra svarbiausios 
prekybos partner÷s, priklausys Lietuvos ekonomikos atsigavimas. Sud÷tinga situacija išlieka 
į vidaus paklausą orientuotuose sektoriuose. Traukiantis ekonomikai, maž÷ja valstyb÷s 
biudžeto surenkamų pajamų, tačiau rezultatyvūs yra sprendimai d÷l viešųjų išlaidų 
mažinimo. 

 

1.1.1 BVP ir jo komponentai 

2004–2008 m. BVP Lietuvoje išaugo nuo 18,16 mlrd. EUR iki 32,20 mlrd. EUR. 
Nominalus BVP padid÷jimas – 77 proc., tačiau skaičiuojant grandine susieta apimtimi 
pokytis tesiek÷ 31 proc., nes BVP apimčių augimui vis didesnę įtaką dar÷ kainų 
komponentas. Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių ekonomikos bumą l÷m÷ veiksnių derinys: 
visiškai atsiv÷rusi ES rinka, kreditavimo nulemtas spartus bendrųjų investicijų, vidaus 
vartojimo augimas, SF investicijos. 

Faktin÷ Lietuvos ūkio ekonomikos pl÷tra viršijo BPD pateiktas prognozes, tačiau šios 
BPD pateiktos prielaidos (d÷l stabilios makroekonomin÷s aplinkos, išor÷s veiksnių įtakos, 
augančio eksporto, investicijų ir vidaus vartojimo) pasitvirtino.  

Lietuvos BVP, tenkančio vienam gyventojui (PGS), santykis su ES vidurkiu išaugo nuo 
50,5 proc. 2004 m. iki 60,6 proc. 2008 m.  

Iki 2008 m. BVP išlaik÷ sparčius augimo tempus – vidutinis realus metinis augimas 
(eliminavus kainų efektą) 2004–2007 m. siek÷ 8,2 proc. Tačiau 2008 m., prasid÷jus 
pasaulinei finansų krizei, sutapusiai su Lietuvos ekonomikos ciklo nuosmukiu, ūkio pl÷tra 
sul÷t÷jo iki 2,8 proc., o 2009 m. pagal pirminį įvertį BVP smuko 15,0 proc. 
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Pav. 1. BVP dinamika 2004–2009 m., proc. 
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(p) – pagal FM 2010 m. vasario m÷n. projekcijas 
Šaltiniai: SD, FM 

 
BPD pradinis poveikis realaus BVP lygiui 2004 m. buvo nežymus ir sudar÷ apie 0,1 

proc. viso BVP, tačiau įtaka stipr÷jo ir aukščiausią tašką pasiek÷ 2008 m., tai yra 2,2 proc. 
Vadinasi, 2008 m. BVP lygis buvo 2,2 proc. didesnis nei būtų be BPD investicijų.  

Daugumos BPD projektų fizinis įgyvendinimas buvo baigtas 2008 m. gruodžio 31 d. 
(išskirtinais atskirų projektų atvejais – 2009 m. birželio 30 d.), tod÷l kitais metais po piko 
matomas staigus poveikio sumaž÷jimas. Nors poveikis BVP lygiui staiga sumaž÷jo nuo 2009 
m., jis netapo lygus nuliui. Pirmaisiais metais pasibaigus BPD įgyvendinimui, t. y. 2009 m., 
poveikis siek÷ 0,6 proc., o ilguoju laikotarpiu BVP išliko 0,13 proc. didesnis nei būtų be BPD 
investicijų. Taigi, be BPD investicijų BVP nuosmukis po 2008 m. recesijos būtų dar didesnis, 
tod÷l BPD poveikis ekonomikos augimo ir nuosmukio sąlygomis vertintinas kaip svarbus. 

Šalyje ir toliau vyko ūkio restruktūrizacija – augo paslaugų sektoriaus svarba, o 
pramon÷s lyginamoji dalis sukuriamoje BVP maž÷jo. Paslaugų sektoriaus lyginamoji dalis 
išaugo 5,6 proc. punkto iki 67,9 proc., pramon÷s dalis nuosekliai maž÷jo ir pagal 
išankstinius vertinimus 2009 m. (I–III ketv.) siek÷ 20,8 proc. (t. y. 5 proc. punktais mažiau 
nei 2004 m.). Su nekilnojamojo turto rinka susiję sektoriai pasižym÷jo sparčiausiu augimu 
(2004–2008 m. statybų lyginamoji dalis padid÷jo 2,8 proc. punkto iki 10 proc.), tačiau šie 
sektoriai buvo jautriausi ekonomikos recesijai ir finansinei situacijai, tod÷l pademonstravo 
stipriausią nuosmukį (statybos sektoriaus dalis 2009 m. sumaž÷jo iki 6,2 proc., t. y. 2003 
m. lygio). Žem÷s ūkio sektoriaus dalis šalies sukuriamoje prid÷tin÷je vert÷je iki 2008 m. 
nuosekliai maž÷jo ir 2007 m. siek÷ 3,9 proc. (2004 m. – 4,7 proc.), tačiau 2008–2009 m. 
žem÷s ūkio santykin÷ svarba ÷m÷ did÷ti ir pagal 2009 m. I–III ketv. rezultatus sudar÷ 5,1 
proc. Žem÷s ūkio sukuriamos BPV dalies padid÷jimas 2009 m. vertintinas kaip teigiamas, 
nes BPD laikotarpiu šis sektorius iš esm÷s buvo modernizuotas, prisitaik÷ prie naujų 
Bendrosios rinkos, eksporto šalių higienos ir kitų reikalavimų, buvo išpl÷stos eskporto 
rinkos, be to, atsižvelgus į žem÷s ūkio produktų kylančią pasaulinę paklausą naujose 
augančiose pasaulio ekonomikose (Kinija, Indija ir t. t.) ir mažą tokių produktų ekonominį 
elastingumą, šį sektorių menkai paliet÷ pasaulin÷ ekonomikos recesija. Taip pat reikia 
atsižvelgti, kad sumaž÷jo pati skaičiuojamoji BVP baz÷. 

 
Lentel÷ 3. BVP struktūra pagal ekonomines veiklos rūšis, proc. 

 2004 2008 
2009 
I-III 
ketv. 

Pokytis per 
2004–2009 
(I-III ketv.) 

Žem÷s ūkis (AB)* 4,7 4,4 5,1 0,4 
Pramon÷ (CE) 25,8 21,5 20,8 -5,0 
Statyba (F) 7,2 10,0 6,2 -1,0 
Paslaugos (GQ) 62,3 64,1 67,9 5,6 
BVP 100,0 100,0 100,0  
* Skliausteliuose nurodytas EVRK kodas 
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Šaltinis: SD 
Nagrin÷jant BPD poveikį sukuriamo BVP lygiui keturiuose sektoriuose: gamybos, 

rinkos paslaugų, statybos ir viešajame sektoriuose – didžiausia įtaka buvo stebima statybų 
sektoriui – realaus BVP lygio padid÷jimas siek÷ 7 proc. 2008 m., tačiau pasibaigus BPD 
įgyvendinimui staiga smuko iki nulio. Poveikis paslaugų sektoriui taip pat žymus – 2008 m. 
siek÷ 2,3 proc., tačiau v÷liau staiga sumaž÷jo. Įtaka gamybos sektoriaus BVP augo l÷čiau, 
numatoma, kad 2010 m. jis sieks 0,75 proc. ir tęsis vidutiniu laikotarpiu. Poveikis viešajam 
sektoriui nereikšmingas ir yra nulemtas nežymių kainų ir darbo užmokesčio lygio pokyčių.  

Pagrindinis BVP augimo stimulas nagrin÷jamu periodu buvo vidaus paklausa. 2004–
2008 m. galutinio vartojimo išlaidos nominalia išraiška padid÷jo 77 proc. Nuo 15,32 mlrd. 
EUR iki 27,19 mlrd. EUR. Galutinio vartojimo išlaidos BVP 2004–2008 m. svyravo 82–84 
proc. (čia 64–65 proc. – namų ūkių vartojimo išlaidos, 18–19 proc. – valdžios vartojimo 
išlaidos). 2009 m. vartojimo lyginamoji dalis BVP dar labiau išaugo (iki 91 proc.), tačiau tai 
labiau susiję su lyginamosios baz÷s sumaž÷jimu nei paties vartojimo apimčių did÷jimu. 
Realiai, lyginant 2009 m. I–III ketv. rezultatus su 2008 m. tuo pačiu laikotarpiu, išlaidos 
visose pagrindin÷se BVP išlaidų grup÷se absoliučiu dydžiu maž÷jo, tik vienintel÷s valdžios 
išlaidos išaugo 1,6 proc. 

Sparčiai auganti vidaus paklausa skatino importo apimčių did÷jimą ir tuo pačiu 
užsienio prekybos deficito augimą. 2004–2008 m. prekių ir paslaugų nepriteklius padid÷jo 
2,9 karto nuo -1,29 mlrd. EUR iki -3,68 mlrd. EUR arba nuo 7,1 proc. BVP iki 11,4 proc. 
BVP. Didžiausias santykinis deficitas (lyginant su BVP) buvo užfiksuotas 2007 m. 13,3 proc., 
tačiau v÷liau maž÷jo ir 2009 m. I–III ketv. duomenimis tesiek÷ 1,6 proc. (arba -321,5 mln. 
EUR). Tokį užsienio prekybos deficito sumaž÷jimą l÷m÷ 2008 m. prasid÷jusi pasaulin÷ 
ekonomin÷ recesija (sumaž÷jo rinkos, tam tikros rūšies produkcijos paklausa), pasikeitusios 
įmonių kreditavimo sąlygos (sugriežtinti kreditų išdavimo reikalavimai ir išaugusios 
palūkanos mažino galimybes investuoti ir trūkstant apyvartinių l÷šų – galimybes 
eksportuoti) ir pasikeitusi mokestin÷ aplinka (padidintas PVM tarifas mažino vidaus 
vartojimą ir tuo pačiu importą, padidintas pelno mokesčio tarifas mažino galimybes 
investuoti, dažniausiai į importuojamą technologinę įrangą, o savarankiškai dirbančiųjų 
padidintas apmokestinimas sumažino verslo (pardavimų) apimtis, o tuo pačiu ir 
perpardavimui skirtos produkcijos bei gamybos priemonių importą, ir atitinkamai galimybes 
eksportuoti, kai konkuruojama daugiausia kainomis) nul÷musi importo maž÷ją sparčiau nei 
eksportą – mažiau buvo investuojama (įvežama mašinų ir įrengimų), smarkiai sumaž÷jo 
vartojimo prekių įvežimas. Nors BPD įgyvendinimo laikotarpiu prekybos balansas prast÷jo, 
BPD poveikis pasireišk÷ tik tiek, kiek dalis BPD l÷šų buvo naudojama importuotai 
produkcijai, pirmiausia naujausioms technologijoms ir įrangai įsigyti, tačiau pasibaigus BPD 
įgyvendinimui, investicijos, gautos iš SF paramos, dav÷ teigiamą poveikį prekybos balansui 
per tam tikrą eksporto lygio palaikymą ar nuosaikesnį eksporto kritimą palyginus situaciją 
be BPD, kurio poveikio pasireiškimo stiprumas vertintinas kaip nežymus. 

2004–2008 m. bendrojo kapitalo formavimo išlaidų suma išaugo 2,1 karto nuo 4,12 
mlrd. EUR iki 8,70 mlrd. EUR. Investicijos į kapitalo formavimą iki 2008 m. kasmet 
santykinai did÷jo ir 2007 m. sudar÷ 31 proc. BVP, tačiau išryšk÷jus pirmiesiems ekonomikos 
nuosmukio požymiams ir finansų rinkų problemoms, 2008 m. investicijų lyginamoji dalis 
BVP nusmuko iki 27 proc., o 2009 m. (I–III ketv.) – iki 10,6 proc. (2,12 mlrd. EUR). 
Svarbiausios kapitalo formavimo išlaidų grup÷s – nekilnojamasis turtas, kitos mašinos ir 
įrenginiai. Iki 2007 m. investicijos į mašinas ir įrenginius sudar÷ stabilią 6,5 proc. BVP dalį, 
tačiau 2007–2009 m. ÷m÷ santykinai maž÷ti ir 2009 m. (I–III ketv.) siek÷ 3,3 proc. BVP. 
Santykin÷s išlaidos nekilnojamajam turtui buvo pasiekusios 17,5 proc. BVP, tačiau 2008–
2009 m. (I–III ketv.) nusmuko iki 12 proc. BVP. 2009 m. ženklią neigiamą įtaką bendrojo 
kapitalo formavimo fondui tur÷jo atsargų sumaž÷jimas. 

 
Lentel÷ 4. BVP išlaidų metodu (santykis su BVP), proc. 

 2004 2008 
2009 
I-III 
ketv. 

Pokytis per 
2004–2009 
(I-III ketv.) 

 Galutinio vartojimo išlaidos 84,4 84,4 91,0 6,6 
 Bendrojo kapitalo formavimas 22,7 27,0 10,6 -12,1 
 Prekių ir paslaugų balansas -7,1 -11,4 -1,6 5,5 
 BVP 100,0 100,0 100,0  
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Šaltinis: SD 
Vertinant BPD poveikį ekonomikai reik÷tų akcentuoti ne absoliutų BPD investicijų dydį, 

bet santykį su šalies ekonomikos dydžiu, t. y. BPD investicijų santykį su BVP, pvz., 2004 m. 
visos BPD investicijos sudar÷ apie 0,5 proc. BVP ir 2008 m. pasiek÷ aukščiausią tašką – 1,5 
proc. nuo BVP. Toks min÷tų rodiklių išsid÷stymas leidžia teigti, kad buvo susidurta su 
sunkumais pradedant įgyvendinti BPD, tod÷l užtęstas l÷šų išmok÷jimas. Net atsižvelgiant į 
tai, kad Lietuvos ekonomika BPD įgyvendinimo metais augo labai sparčiai, BPD investicijų 
poveikis vertintinas kaip esminis ir pasižymintis ilgalaikiu, stabilizuojančiu efektu. 

 

1.1.2 Infliacija 

Infliacijos, išreikštos suderintu vartotojų kainų indeksu, tempai Lietuvoje 2004–2008 
m. kasmet augo ir 2008 m. pasiek÷ aukščiausią tašką – vidutin÷ metin÷ infliacija siek÷ 11,1 
proc., metin÷ infliacija – 8,5 proc. Tačiau 2009 m., kritus vartojimo apimtims, kainų lygio 
kreiv÷ ÷m÷ leistis žemyn – vidutin÷ infliacija sumaž÷jo iki 4,2 proc., metin÷ – iki 1,2 proc. 

 
Pav. 2. Infliacijos rodiklių dinamika 2004–2009 m., proc. 
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Šaltinis: SD 

 
Didžiausią poveikį bendram metin÷s infliacijos rodikliui nagrin÷jamu laikotarpiu tur÷jo 

dvi svarbiausios vartojimo prekių grup÷s: maisto produktai, nealkoholiniai g÷rimai, 
nekilnojamas turtas ir statyba, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras. Šiose prekių grup÷se 
kainų lygis augo bene sparčiausiai 2004–2008 m. Kaip ir buvo galima tik÷tis, didžiausias 
kainų lygio šuolis stebimas statybos sektoriuje ir 2008 m. siek÷ 2,5 proc. Tai reiškia, kad d÷l 
BPD, kuris tur÷jo didelę įtaką šiam sektoriui d÷l esminių ir beveik vienu metu daromų 
investicijų į infrastruktūrą, kainų lygis išaugo 2,5 proc. Poveikis gamybos sektoriaus prekių 
kainoms yra kiek mažesnis d÷l iš dalies išoriškai nulemtos šio sektoriaus kainų aplinkos 
(Lietuva daugiausia yra gamybos sektoriaus produkcijos kainų „pri÷m÷ja”) ir d÷l reikšmingo 
produktyvumo did÷jimo sektoriuje. Infliacijos augimui ženklią įtaką dar÷ staigus našumo 
augimui neadekvatus darbo j÷gos kainos augimas, sąlygotas itin spartaus ekonomikos 
augimo, emigracijos po 2004 m. 

2009 m. sumenkus paklausai, sumaž÷jo maisto produktų, ypač nekilnojamo turto ir 
statybų kainos. Prie infliacijos lygio augimo nagrin÷jamu laikotarpiu daug prisid÷jo 
transporto paslaugų, alkoholio ir tabako, sveikatos paslaugų bei restoranų ir viešbučių 
paslaugų brangimas, kurį l÷m÷ pasaulinių energijos kainų did÷jimas akcizų ir PVM tarifo 
padidinimas. Pigimo tendencijos vyravo aprangos ir avalyn÷s prekių grup÷je, taip pat ryšių 
paslaugų sektoriuje. 

 

1.1.3 Darbo rinkos rodikliai 

Struktūriniai ekonomikos pokyčiai 2004–2008 m. atsispind÷jo ir užimtųjų 
persiskirstyme: maž÷jo dirbančiųjų žem÷s ūkyje ir pramon÷je, augo paslaugų ir statybų 
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sektorių svarba. Užimtųjų žem÷s ūkyje sumaž÷jimą l÷m÷ sparčiai modernizuotas žem÷s 
ūkio sektorius, emigracija ir migracija į didžiuosius miestus, kuriuose ekonomikos augimo 
sąlygomis buvo siūloma patrauklesnių darbo vietų, ypač statybų sektoriuje, 
nereikalaujančiame ypač aukštos kvalifikacijos. Pramon÷s dalis 2004–2008 m. laikotarpiu 
ekonomikoje krito, did÷jo investicijos į kapitalą ir našumas, tod÷l užimtųjų skaičius šiame 
sektoriuje nuolatos maž÷jo. Sparčiai augant Lietuvos ekonomikai užimtumas labiausiai augo 
į vidaus vartojimą orientuotuose sektoriuose – paslaugų ir statybų. 2009 m. (2009 m. III 
ketv. duomenimis) ekonomikos nuosmukis šias tendencijas šiek tiek pakoregavo – ūgtel÷jo 
žem÷s ūkyje užimtų asmenų dalis, sumaž÷jo dirbančiųjų statyboje (priart÷jo prie 2004 m. 
lygio). 

 
Lentel÷ 5. Užimtųjų pasiskirstymas pagal ekonomines veiklos rūšis, proc. 

 2004 2008 2009 III ketv. 
Pokytis per 

2004–2009 (III 
ketv.) 

Žem÷s ūkis (AB) 15,8 7,9 9,9 -5,9 
Pramon÷ (CE) 20,1 19,5 18,4 -1,6 
Statyba (F) 8,0 10,9 8,3 0,4 
Paslaugos (GQ) 56,2 61,7 63,4 7,2 
 100,0 100,0 100,0  
Šaltinis: SD 

 
2004–2007 m. laikotarpiu nedarbo problema šalyje praktiškai išnyko. Tam įtakos 

tur÷jo dvi svarbios aplinkyb÷s – didžiuliai emigracijos srautai, d÷l kurių maž÷jo darbo j÷gos 
šalyje, ir sparti ekonomikos pl÷tra, skatinusi darbo j÷gos paklausos augimą. Užimtumo lygis 
išaugo nuo 61,1 proc. 2004 m. iki 64,9 proc. 2007 m. Šiuo laikotarpiui dirbo daugiau nei 90 
proc. visų norinčiųjų dirbti. Personalo stygius ir darbuotojų kvalifikacija tapo pagrindiniu 
verslo pl÷trą ribojančiu veiksniu. Darbo užmokesčio augimas įgavo pagreitį: 2005 m. did÷jo 
11 proc., 2006 m. – 17 proc., 2007 m. – 21 proc. Bendrai 2004–2007 m. vidutinis bruto 
darbo užmokestis Lietuvoje padid÷jo nuo 333 EUR iki 522 EUR/m÷n.  

 
Pav. 3. Nedarbo lygio dinamika 2004–2009 m., proc. 
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Šaltinis: SD 

 
2008 m. ÷m÷ ryšk÷ti neigiamos ūkio vystymosi tendencijos ir tai atsispind÷jo darbo 

rinkoje: nedarbo lygis 2009 m. III–iojo ketvirčio duomenimis išaugo iki 13,8 proc. (tarp 
jaunimo – iki 33,3 proc.), o užimtumas nusmuko iki 60 proc. Darbo užmokestis 2008 m. iš 
inercijos dar augo (623 EUR/m÷n.), tačiau 2009 m. rezultatai rodo priešingą tendenciją: II–
ąjį ketvirtį, lyginant su 2008 m. tuo pačiu laikotarpiu, užfiksuotas 2,9 proc. sumaž÷jimas, 
III–iąjį ketvirtį – 7,7 proc. sumaž÷jimas. 

BPD poveikis nedarbo lygiui pasireišk÷ keliais aspektais: statybų, kelių tiesimo, kitų 
infrastruktūrinių projektų įgyvendinimas suteik÷ galimybes įdarbinti papildomo personalo, 
perkvalifikuoti darbuotojai lengviau įsidarbino pramon÷s, paslaugų sektoriuose. Tod÷l BPD 
poveikis nedarbui ir užimtumui vertintinas kaip stiprus, palyginimui, 2004 m. BPD poveikis 
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nedarbui sudar÷ -0,1 proc. ir -1,5 proc 2008 m. arba 0,1 proc. užimtumui 2004 m. ir 1,9 
proc. užimtumui 2008 m. Nors nuo 2009 m. bedarbyst÷ sparčiai augo, BPD poveikis išliko ir 
jau išryšk÷jo ekonomikos nuosmukiui, palyginimui, BPD poveikis nedarbui 2009 m. sudar÷ -
0,2 proc. ir 0,5 proc. užimtumui. 

 

1.1.4 Užsienio prekyba 

Užsienio prekybos1 apimtys šalyje 2004–2008 m. padvigub÷jo: importo vert÷ išaugo 
nuo 9,96 mlrd. EUR iki 21,14 mlrd. EUR, eksporto apimtys – nuo 7,48 mlrd. EUR iki 16,08 
mlrd. EUR. Užsienio prekybos balansas šalyje yra neigiamas ir iki 2008 m. nuolat augo – 
2008 m. siek÷ 5,07 mlrd. EUR (t. y. du kartus daugiau nei 2004 m.). 2009 m. situacija 
pasikeit÷, nes sumaž÷jus vidaus vartojimui, importo apimtys smuko ir beveik susilygino su 
eksporto apimtimis. Remiantis 2009 m. 1–11 m÷n. duomenimis, per metus importuotų 
prekių vert÷ sumaž÷jo 40 proc., eksportuotų – 30 proc. 

Svarbiausia Lietuvos eksporto prekių grup÷ – mineraliniai produktai (V skirsnis pagal 
KPN), tradiciškai sudarantys apie ketvirtadalį viso šalies eksporto. Antra pagal svarbą išlieka 
mechaninių ir elektrinių įrenginių grup÷ (XVI skirsnis), tačiau jos lyginamoji dalis 2004–
2008 m. sumaž÷jo 2 proc. punktais iki 11 proc. Tekstil÷s gamintojų produkcija (XI skirsnis) 
nepaj÷gi konkuruoti su Rytų šalimis, tod÷l šios prekių grup÷s lyginamoji dalis eksporto 
struktūroje 2004–2008 m. sumaž÷jo perpus – nuo 12 proc. iki 6 proc. Nagrin÷jamu 
laikotarpiui sparčiai išaugo chemijos pramon÷s (VI skirsnis) reikšm÷ (nuo 7 iki 10 proc.), 
taip pat augalinių produktų (II skirsnis; nuo 2 iki 6 proc.) ir plastikų sektoriaus (VII skirsnis; 
nuo 3 iki 6 proc.) lyginamosios dalys. Be jau min÷tų tekstil÷s pramon÷s ir mechaninių bei 
elektrinių įrenginių gamintojų produkcijos santykinai maž÷jo ir medienos pramon÷s eksporto 
apimtys (nuo 5 iki 3 proc.). 

 
Pav. 4. Užsienio prekybos srautai 2004–2009 m., mlrd. EUR 
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Šaltinis: SD 

 
Svarbiausi Lietuvos užsienio prekybos partneriai yra ES valstyb÷s (tenka apie 60 proc. 

užsienio prekybos srautų) ir NVS šalys (~25–35 proc. užsienio prekybos srautų). 2004–
2008 m. svarbiausia Lietuvos eksporto kryptis buvo ES šalys, tačiau pastebima sparti 
did÷jimo tendencija į NVS šalis. 2004–2008 m. ES tenkanti eksporto dalis sumaž÷jo nuo 67 
proc. iki 60 proc., o NVS šalių priešingai – išaugo nuo 16 proc. iki 26 proc. Did÷janti 
produkcijos savikaina (d÷l energijos, žaliavų, darbo j÷gos kainų augimo ir nepakankamo 
darbo našumo), did÷jantis Azijos šalių produkcijos konkurencingumas, ES gamintojų 
sisteminis gamybos proceso išk÷limas iš ES į pigesn÷s darbo j÷gos ir išteklių šalis su 
mažesniais aplinkosauginiais reikalavimais (daugiausia į Kiniją, Indiją, Malaiziją, Vietnamą ir 
t. t.) ilgainiui mažino Lietuvoje pagamintos produkcijos konkurencingumą ir gaunamą pelno 
normą eksportuojant į Bendrąją rinką. Konkurencingumo ir pelno normos, gaunamos ES 

                                           
1 Muitin÷s deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis 
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rinkose, sumaž÷jimas iš dalies l÷m÷ ūkio bei pramon÷s struktūros pasikeitimą ir pasireišk÷ 
pvz. tekstil÷s, odos perdirbimo aprangos sektorių santykin÷s dalies visoje pramon÷s 
struktūroje sumaž÷jimu. Tuo tarpu NVS rinkose BPD įgyvendinimo laikotarpiu įvyko esminių 
pasikeitimų – ji sparčiai išaugo, įvyko struktūrinių pokyčių, reikalavimai importuojamai 
produkcijai nebuvo tokie griežti, o pelno norma didesn÷ nei ES rinkoje. Be to, integraciją į 
ES rinkas aktyviai buvo vykdomas 2002–2004 m., tod÷l kitas etapas vyko 2004–2008 m. 
Nepaisant ankstesnio Lietuvos eksportuotojų įdirbio NVS rinkas reik÷tų traktuoti kaip 
naujas, nes jų struktūra, paklausa, perkamoji galia, reikalavimai iš esm÷s pasikeit÷, 
palyginus su 2000–2002 m. situacija. ES šalyse svarbiausios Lietuvos eksporto rinkos yra 
LV, DE, PL, EE. Tarp NVS šalių Lietuvai patraukliausios RU, BY, UKR. Iki 2008 m. importo 
apimtys iš ES į Lietuvą kasmet augo ir buvo pasiekę 68 proc. (svarbiausi importo partneriai 
– DE, PL, LV), tačiau 2008 m. smuktel÷jo iki 58 proc. d÷l smarkiai išaugusios NVS 
(daugiausia RU) santykin÷ dalies, kuri 2007 m. buvo sumaž÷jusi iki 22 proc., tačiau 2008 
m. sudar÷ 30 proc. importo vert÷s. BPD teigiama įtaka eksportui d÷l modernizuotos 
pramon÷s ir žem÷s ūkio buvo nestipri ir labiau pasireišk÷ tik 2008 m., pasibaigus BPD 
projektų įgyvendinimui, o prasid÷jusi pasaulin÷ recesija pagrindin÷se eksporto rinkose, 
sutapusi su paspart÷jusia esmine technologijų kaita, paprastai vykstančia kas dešimtmetį, šį 
poveikį sumažino. Pažym÷tina, kad žem÷s ūkio sektoriaus eksportas patyr÷ mažesnius 
pasaulinio ekonomikos nuosmukio padarinius – tai l÷m÷ laiku įvykdyta šio sektoriaus 
modernizacija, kuriai didelę reikšmę tur÷jo SF parama ir išmokos. 

 

1.1.5 Investicijos 

2004–2008 m. investicijos į bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą kasmet did÷jo ir 
2008 m. pasiek÷ 8,10 mlrd. EUR (t. y. du kartus daugiau nei 2004 m.). Iki 2008 m. šios 
investicijos augo sparčiau nei šalies ekonomika, tod÷l jų lyginamoji dalis nuosekliai did÷jo ir 
2007 m. buvo pasiekusi 28,3 proc. BVP (6 proc. punktais daugiau nei 2004 m.). Tačiau 
2008 m., prasid÷jus pasauliniam ekonominiam nuosmukiui, pasikeitus kreditavimo 
sąlygoms ir mokestinei aplinkai Lietuvoje investicijų augimas sul÷t÷jo, o 2009 m. ÷m÷ 
maž÷ti. Investicijų sumaž÷jimą l÷m÷ ir 2008 m. (kai kurių projektų atvejais – 2009 m. I 
pusm.) susidariusi SF paramos teikimo pertrauka, kai baig÷si BPD l÷šos, o 2007–2013 m. 
SF paramos l÷šų panaudojimas dar nebuvo labai spartus. Tai nul÷m÷, kad per nepilnus 
dvejus metus investicijų lygis šalyje nukrito iki 16,9 proc. BVP (11,4 proc. punkto). 

Pagal santykinę pagrindinio kapitalo formavimui skirtą BVP dalį arba investicijų 
apimtis, Lietuva vertintina gana palankiai, tačiau didesn÷ šių investicijų dalis buvo nukreipta 
ne į produktyvumą didinančias priemones, o į kitą turtą (daugiausia nekilnojamąjį turtą). 
Išlaidos produktyvioms gamybos priemon÷ms 2004–2007 m. augo l÷čiau nei kitos 
investicijos, o 2008–2009 I–III ketv. šių išlaidų dalis BVP sumaž÷jo iki 3,6 proc. ir buvo 2,5 
karto mažesn÷ nei 2004 m. 

 
Pav. 5. Investicijos į pagrindinio kapitalo formavimą 2004–2009 m., proc. nuo BVP 
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Šaltinis: SD 
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2004–2008 m. Lietuvoje kasmet sparčiai did÷jo sukauptų TUI vert÷. Bendrai šiuo 

laikotarpiu TUI apimtys išaugo 2,6 karto iki 10,28 mlrd. EUR, tačiau 2009 m. d÷l 
ekonomin÷s bei finansin÷s situacijos pasaulyje TUI vert÷ šalyje sumaž÷jo 11 proc. iki 9,15 
mlrd. EUR.  

 
Pav. 6. Sukauptos TUI 2004–2009 m. (laikotarpio pradžioje), mlrd. EUR 
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Šaltinis: SD 

 
Daugiau nei 80 proc. TUI yra sukaupta penkiuose sektoriuose: 2009 m. pradžioje 

apdirbamosios gamybos sektoriui teko 23 proc. TUI (2004 m. – 31 proc.), nekilnojamojo 
turto, nuomos ir kitos verslo veiklos – 16 proc. (2004 m. – 7 proc.), finansinio 
tarpininkavimo – 16 proc. (2004 m. – 16 proc.), prekybos – 14 proc. (2004 m. – 18 proc.), 
ryšių – 13 proc. (2004 m. – 14 proc.). 

 
Lentel÷ 6. Sukauptų TUI Lietuvoje pasiskirstymas pagal ekonomikos sektorius (laikotarpio 
pradžioje), proc. 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Apdirbamoji gamyba 31,1 34,0 39,6 39,8 35,5 23,2 
Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo 
veikla 7,3 8,5 6,4 7,8 8,2 16,3 

Finansinis tarpininkavimas 15,7 14,4 12,3 15,9 16,7 15,6 
Didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba; 
variklinių transporto priemonių ir motociklų 
remontas, asmeninių ir namų ūkio 
reikmenų taisymas 

17,9 16,0 11,0 10,7 11,2 14,1 

Paštas ir telekomunikacijos 13,8 11,3 12,2 9,7 10,6 12,6 
Elektros, dujų ir vandens tiekimas 4,4 7,4 12,5 10,5 9,0 7,5 
Kitos veiklos 9,7 8,4 5,9 5,6 8,8 10,8 
  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Šaltinis: SD 

 
Pagrindin÷s šalys investuotojos Lietuvoje yra ES valstyb÷s (2009 m. – 81 proc. TUI, 

2004 m. – 76 proc.), penkioms didžiausioms investuotojoms tenka pus÷ visos TUI vert÷s: 
2009 m. SE TUI bendra vert÷ sudar÷ 17 proc., DE – 10 proc., DK – 9 proc., EE – 8 proc., NL 
– 7 proc. 

BPD nebuvo itin svarbi pritraukiant TUI į Lietuvą – jas labiau lemia bendra verslo, 
mokestin÷ aplinka, darbo j÷gos pasiūla, biurokratinių ir teisinių barjerų nebuvimas, 
patrauklūs TUI objektai. Lietuvos rinka maža, tod÷l joje nedaug stambių objektų, verslo 
konsolidacija kiekvienais BPD įgyvendinimo metais vis stipr÷jo apjungiant ir įsigijant 
įmones, tod÷l kiekvienais metais investuotojams patrauklių objektų skaičius maž÷jo. „Plyno 
lauko“ investicijas daugiau ribojo teisin÷s ir administracin÷s kliūtys, ilga procedūrų trukm÷. 
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Kita vertus, BPD l÷šomis įrengti pramoniniai parkai sudaro tolesnes prielaidas pritraukti TUI, 
tod÷l pasižymi ilgalaikiu poveikiu. 

Lietuvos tiesiogin÷s investicijos užsienyje per 2004–2009 m. išaugo nuo 0,10 mlrd. 
EUR iki 1,14 mlrd. EUR. Šiuo laikotarpiu sparčiai did÷jo Lietuvos investicijos ES šalyse (nuo 
48 iki 73 proc.), didžiausia tiesioginių investicijų dalis 2009 m. duomenimis buvo sukaupta 
LV (23 proc.), NL (10 proc.), PL (9 proc.), BG (7 proc.). NVS šalims tenkančių tiesioginių 
Lietuvos investicijų dalis sumaž÷jo nuo 42 iki 21 proc. (nors nominali vert÷ augo), 
pagrindin÷s šalys, į kurias investuojama: RU (bendrosios struktūros dalis sumaž÷jo nuo 30 
proc. iki 12 proc.) ir UKR (santykin÷ dalis sumaž÷jo nuo 9 iki 8 proc.).  

BPD poveikis Lietuvos TUI nepasireišk÷, tai aiškintina reikalavimu SF paramos l÷šas 
panaudoti tik paramą gaunančiame regione, t. y. Lietuvoje. 

 

1.1.6 Valdžios sektoriaus finansai 

Valdžios sektoriaus pajamos ir išlaidos 2004–2008 m. kasmet augo. Šiuo laikotarpiu 
biudžeto pajamos išaugo 91 proc. iki 11,00 mlrd. EUR, o išlaidos – 99 proc. iki 12,05 mlrd. 
EUR. Remiantis 2009 m. I–ojo pusmečio rezultatais, biudžeto pajamos lyginant su tuo pačiu 
2008 m. laikotarpiu smuko 11 proc., o išlaidos vis dar augo ir padid÷jo 9 proc. 

Natūralu, kad išlaidoms did÷jant sparčiau nei pajamoms, išaugo biudžeto deficitas. 
Tiesa, 2005–2006 m. jis buvo sumaž÷jęs iki 0,1 mlrd. EUR arba 0,4–0,5 proc. BVP, tačiau 
2007–2008 m. d÷l pasikeitusios fiskalin÷s politikos absoliuti biudžeto deficito suma išaugo 
iki 1,04 mlrd. EUR, o jos santykis su BVP pasiek÷ 3,3 proc.  

Valdžios sektoriaus bendroji skola 2008 m. pabaigoje siek÷ 5,03 mlrd. EUR, t. y. 43 
proc. daugiau nei 2004 m. Nors Valstyb÷s skolinimosi apimtys visą analizuojamą laikotarpį 
kasmet augo, tačiau l÷čiau nei šalies ekonomika, tod÷l santykinis įsiskolinimo lygis 
demonstravo maž÷jimo tendenciją – 2004–2008 m. bendrosios Valstyb÷s skolos dalis BVP 
sumaž÷jo 3,8 proc. punkto iki 15,6 proc. Tačiau 2009 m. situacija rodo, kad Valstyb÷s 
įsiskolinimo lygis pirmą kartą po ilgos pertraukos neabejotinai išaugs. 

 
Pav. 7. Valdžios sektoriaus finansai 
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Šaltinis: SD 

 
BPD poveikis valdžios sektoriaus pajamoms ir išlaidoms vertintinas dvejopai ir 

pasireišk÷ skirtingai: žymią neigiamą įtaką valdžios sektoriaus išlaidoms BPD įgyvendinimo 
laikotarpiu padar÷ būtinyb÷ bendrai finansuoti BPD projektus, ypač 2008 m., kai reik÷jo 
skirti papildomą bendrąjį finansavimą (iš valstyb÷s ir savivaldybių biudžetų) projektams 
užbaigti, ir vidutinį teigiamą poveikį valdžios sektoriaus pajamoms d÷l augusių įplaukų iš 
modernizuoto verslo, statybų, augusio transporto, žem÷s ūkio, paslaugų, darbo j÷gos / 
gyventojų ir iš dalies d÷l vartojimo, kaip netiesioginio BPD efekto, mokesčių, tačiau šis 
poveikis labiau pasireišk÷ BPD įgyvendinimo pabaigoje bei šiam laikotarpiui pasibaigus ir 
sušvelnino valdžios sektoriaus pajamų sumaž÷jimą. 
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1.2. Lietuvos pasiektų makroekonominių rodiklių palyginimas su kitomis ES 
šalimis nar÷mis 

1.2.1 BVP 

Pastaraisiais metais dauguma naujų ES narių demonstravo spartų ekonomikos 
augimą. Lietuva pagal vidutinį metinį BVP pokytį 2004–2008 m. nusileido tik SK, LV ir lenk÷ 
visas kitas ES šalis. Lietuvos ekonomikos vidutinis metinis augimas 2004–2008 m. siek÷ 7,1 
proc. ir ES–27 vidurkį viršijo tris kartus. 

 
Pav. 8. Realus vidutinis metinis BVP pokytis 2004-2008 m. ES šalyse, proc. 
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Šaltinis: Eurostat 

 
2009 m. ekonomikos pl÷tra sul÷t÷jo visose ES šalyse – visur buvo prognozuojamas 
nuosmukis, vienintel÷je PL tikimasi teigiamo BVP pokyčio 1,2 proc. Didžiausias ekonomikos 
maž÷jimus prognozuojamas trims Baltijos šalims2 – Lietuvoje -18,1 proc., LV –18,0 proc., 
EE – 13,7 proc. Išankstiniais vertinimais, bendras ES–27 šalių BVP sumaž÷jimas tur÷tų būti 
4,1 proc. Neigiamas tendencijas (be jau min÷tos PL) mažiausiai pajaut÷ Pietų Europos šalys, 
kuriose prognozuojamas nežymus ekonomikos kritimas: CY (-0,7 proc.), GR (-1,1 proc.).  

2004 m. Lietuva pagal BVP vienam gyventojui, išreikštą PGS, tesiek÷ 50,5 proc. ES–
27 vidurkio. 2004–2008 m. laikotarpį šis atotrūkis sumaž÷jo ir periodo pabaigoje šalyje 
gyvenimo lygis siek÷ 61,9 proc. ES vidurkio. Nepaisant spartaus ekonomikos vystymosi, 
Lietuva savo pozicijas pagerino nežymiai: 2004 m. pagal BVP, tenkantį vienam gyventojui, 
mūsų už÷m÷ ketvirtąją žemiausią vietą ir lenk÷ tik LV, RO ir BG, 2008 m. Lietuva pakilo per 
vieną vietą, aplenkdama PL.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
2 Eurostat prognoz÷  
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Pav. 9. BVP, išreikšto PGS, 1-am gyventojui palyginimas su ES-27 vidurkiu (ES-27=100) 
2008 m. 
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Šaltinis: Eurostat 

 
Art÷jant prie ES šalių struktūros Lietuvoje tęsiasi ekonomikos struktūriniai pokyčiai. 

2004–2008 m. paslaugų lyginamoji dalis išaugo 2 proc. punktais iki 64 proc., tačiau vis dar 
smarkiai atsilieka nuo ES vidurkio – 72–73 proc. Pramon÷s reikšme šalyje sumaž÷jo iki 22 
proc. ir yra gana artima ES vidurkiui – 20 proc. 2004 m. duomenimis statybos sektoriaus 
svarba Lietuvoje buvo didesn÷ nei vidutiniškai ES, o pastaraisiais metais steb÷tas 
nekilnojamojo turto ir statybos sektoriaus pakilimas l÷m÷ dar didesnį šios ūkio dalies 
augimą, tačiau 2009 m. pirminiais duomenimis statybos lyginamoji dalis bendros prid÷tin÷s 
vert÷s požiūriu šalyje nukrito iki 6 proc. ir atitinka ES vidurkį. Pastangos sumažinti žem÷s 
ūkio sektoriaus įtaką BVP, kuri yra du kartus didesn÷ nei vidutin÷ ES, įgyvendinamos l÷tai, o 
2008 m. ir 2009 m. žem÷s ūkio lyginamoji dalis v÷l ÷m÷ augti.  

 
Lentel÷ 7. BVP struktūra Lietuvoje ir ES, proc. 

ES-27 ES-15 Lietuva 
  2004 2008 2004 2008 2004 2008 

Žem÷s ūkis (AB) 2 2 2 2 5 4 
Pramon÷ (CE) 20 20 20 20 26 22 
Statyba (F) 6 6 6 6 7 10 
Paslaugos (GQ) 72 72 72 73 62 64 
  100 100 100 100 100 100 
Šaltinis: Eurostat 

 

1.2.2 Infliacija 

Visą nagrin÷jamą laikotarpį infliacijos rodikliai Lietuvoje viršijo ES vidutinius ir mūsų 
valstyb÷ pagal kainų lygį sparčiai vijosi ES šalis. 2004–2005 m. metiniai infliacijos tempai 
šalyje ES vidurkį viršijo mažiau nei 1 proc., tačiau 2006–2008 m. šis skirtumas sparčiai 
augo ir 2008 m. Lietuvoje kainų augimo tempai ES vidutinius viršijo beveik keturis kartus.  

Lyginant kainų pokyčius atskirose prekių ir paslaugų grup÷se, matyti, kad Lietuvoje 
tendencijos artimos apibendrintoms ES šalių nuostatoms, tačiau svyravimai yra didesni. 
2004–2009 m. laikotarpį kainų did÷jimas buvo stebimos visose prekių grup÷se išskyrus 
aprangos ir avalyn÷s bei ryšių sektoriaus produkciją. Lietuvoje kainos labiausiai augo 
sveikatos paslaugų, būsto, energijos ir kuro bei maisto prekių ir g÷rimų (įskaitant 
alkoholinius) grup÷se. ES didžiausias kainų did÷jimas buvo stebimas švietimo paslaugų, 
alkoholinių g÷rimų bei būsto, energijos ir kuro grup÷se. 
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Pav. 10. Metin÷s infliacijos vidurkis 2004–2009 m., proc. 
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Šaltinis: Eurostat 

 
Kainų did÷jimo tempai 2004–2009 m. visose naujose ES nar÷se buvo didesni nei 

vidutiniai ES: sparčiausiai infliacija augo LV (vidutiniškai 7,4 proc. per metus), RO (6,8 
proc.) ir BG (6,3 proc.). Lietuva pagal šį rodiklį už÷m÷ šeštą vietą. Tarp naujųjų ES šalių 
mažiausi infliacijos tempai užfiksuoti MT, CY (2,3 proc.), PL (3,0 proc.) ir SL (3,1 proc.). 

 

1.2.3 Darbo rinka ir darbo rodikliai 

Užimtumo struktūra pagal ekonomikos sektorius 2004–2008 m. art÷jo prie ES 
vidurkio:  

- žem÷s ūkyje dirbančiųjų dalis sumaž÷jo perpus, tačiau dar išlieka aukštesn÷ nei ES 
šalyse; 

- pramon÷s darbuotojų lyginamoji dalis Lietuvoje vis dar viršija ES vidurkį, tačiau 
2004–2008 m. keit÷si nors ir nežymiai, bet maž÷jimo kryptimi; 

- dirbančiųjų statyboje dalis ES šalyse yra lygi 7 proc. Lietuvoje ši dalis jau 2004 m. 
buvo didesn÷, o d÷l statybų sektoriaus bumo iki 2008 m. dar labiau išaugo, tačiau 
išankstiniai 2009 m. rezultatai rodo, kad ši ūkio šaka į ekonominį nuosmukį reagavo 
jautriausiai, tod÷l užimtumo struktūroje jos dalis gerokai sumaž÷jo; 

- užimtųjų paslaugų sektoriuose dalis Lietuvoje dar reikšmingai atsilieka nuo ES, 
tačiau pastaraisiais metais šis atotrūkis sparčiai maž÷ja. 

 
Lentel÷ 8. Užimtųjų pasiskirstymas pagal ekonomikos sektorius, proc. 

ES-27 ES-15 Lietuva 
  2004 2008 2004 2008 2004 2008 
Žem÷s ūkis 6 6 4 3 16 8 
Pramon÷ 18 17 17 16 20 20 
Statyba 7 7 7 7 8 11 
Paslaugos 68 69 72 73 56 62 
  100 100 100 100 100 100 
Šaltinis: Eurostat 

 
2004 m., Lietuvai įstojus į ES, nedarbas buvo viena opiausių šalies socialinių 

problemų, bedarbyst÷s lygis siek÷ 11,4 proc. (ES–27 vidurkis – 9,1 proc.). Didesnis nedarbo 
lygis buvo tik PL (19 proc.), SK (18,2 proc.) ir tuo metu ES dar nepriklausančioje BG (12,1 
proc.). 2004–2008 m. sparti ekonomikos pl÷tra ir atsiv÷rusios darbo j÷gos jud÷jimo 
galimyb÷s nul÷m÷ nedarbo lygio sumaž÷jimą Lietuvoje iki 5,8 proc. 2008 m., kuris netgi 
nesiek÷ ES–27 vidurkio (7 proc.).  
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2009 m. duomenys dar n÷ra paskelbti, tačiau pirminiai įverčiai rodo, kad nedarbo 
problema Lietuvoje v÷l tapo labai aktuali. 2009 m. III-iojo ketv. duomenimis didesnis 
nedarbo lygis nei Lietuvoje (13,8 proc.) tarp ES šalių buvo tik LV (18,1 proc.), ESP (17,9 
proc.) ir EE (14,6 proc.). 

 
Pav. 11. Darbo valandos kaštai, EUR/val. 
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Šaltinis: Eurostat 

 
Nagrin÷jamu laikotarpiu Lietuvoje sparčiai augo darbo kaina. Remiantis „Eurostat“ 

skelbiamais duomenimis, vienos darbo valandos kaštai šalyje 2004–2007 m. (Lietuvos ir 
didžiosios daugumos kitų ES šalių 2008 m. duomenys nepateikti) išaugo nuo 3,22 iki 5,09 
EUR/val. Nepaisant gana didelio darbo brangimo, Lietuvos pozicijos kitų šalių atžvilgiu iš 
esm÷s liko nepakitusios – mūsų šalyje darbo j÷ga išliko daug pigesn÷ nei daugelyje senųjų 
ES narių ir netgi daugumos naujųjų ES narių, mažesni darbo j÷gos kaštai buvo tik LV, RO ir 
BG (analogiškas išsid÷stymas buvo ir 2004 m.). D÷l pasikeitusios situacijos darbo rinkoje 
2009 m. prognozuojamas atlyginimų maž÷jimas, kuris atsispind÷s darbo kaštų dinamikoje, 
bet kadangi su ekonomikos sul÷t÷jimu susiduria visos ES šalys iš esm÷s valstybių pozicijos 
2009 m. netur÷tų pasikeisti. 

Lietuvoje išliko žemo darbo našumo problema. 2004 m. Lietuvoje valandinis darbo 
našumas siek÷ 43 proc. ES–15 vidurkio ir pagal šį rodiklį mūsų šalis už÷m÷ ketvirtą 
žemiausią vietą tarp 27 ES šalių. Žemesnis darbo našumas buvo tuomet ES dar 
nepriklausiusiose RO ir BG bei kaimynin÷se EE ir LV. Nors 2004–2008 m. Lietuvos 
atsilikimas sumaž÷jo beveik 5 proc. punktais (nuo 43 iki 48 proc. ES–15 lygio), situacija iš 
esm÷s nepasikeit÷ – mūsų šalis išliko tarp žemiausio darbo našumo šalių ir min÷tu 
laikotarpiu papildomai aplenk÷ tik PL. Kita vertus, šis rodiklis labiau koreliuoja su darbo 
j÷gos ir parduodamos produkcijos kainomis (kuo jos žemesn÷s, tuo mažesn÷ bus sukuriama 
BVP), tod÷l šis rodiklis tik iš dalies atspindi realius skirtumus. 
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Pav. 12. Valandinio darbo našumo (per 1-ą dirbtą valandą sukuriamas BVP, išreikštas PGS) 
palyginimas su ES-15 vidurkiu (ES-15 vidurkis = 100), 2008 m. 
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1.2.4 Investicijos 

Lietuvoje investicijos į pagrindinio kapitalo formavimą išreikštos kaip BVP dalis 2004–
2008 m. padid÷jo nuo 22,3 iki 25,2 proc. Visą šį laikotarpį investicijos Lietuvoje viršijo ES–
27 lygį – 2004 m. buvo 2,7 proc. punkto didesnis, 2008 m. šis skirtumas padid÷jo iki 4,1 
proc. punkto. 2008 m. pagal investicijų į pagrindinį kapitalą BVP Lietuva nusileido šešioms 
šalims: BG (33,4 proc.), RO (31,9 proc.), LV (29,4 proc.), EE (29,3 proc.), SL (28,9 proc.) ir 
ESP (28,8 proc.). 

 
Pav. 13. Investicijos į pagrindinio kapitalo formavimą 2008 m., proc. nuo BVP 
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Šaltinis: Eurostat 

 
Investicijų lygis šalyje yra tarp aukščiausių ES, tačiau jų struktūra n÷ra palanki 

vertinant ūkio modernizavimo ir darbo našumo didinimo aspektu. Į technologijas, mašinas ir 
transporto priemones nukreiptų investicijų lygis BVP Lietuvoje 2004–2008 m. sumaž÷jo nuo 
8,8 proc. iki 6,7 proc. 2004–2008 m. pagal šį rodiklį Lietuvos pozicijos suprast÷jo: 2004 m. 
Lietuva ES–27 vidurkį viršijo 1,7 proc. punktu, o 2008 m. – jau buvo 1,0 proc. punktu 
mažesnis. 

2004–2008 m. TUI vert÷ Lietuvoje išaugo nuo 4,69 mlrd. EUR iki 9,15 mlrd. EUR 
(padid÷jo beveik dvigubai). TUI dalis BVP šiuo laikotarpiu išaugo nuo 25,8 proc. iki 28,4 
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proc. Nepaisant to, Lietuvos pozicijos 2004–2008 m., lyginant su kitomis naujosiomis ES 
nar÷mis (kurios yra pagrindin÷s Lietuvos konkurent÷s pritraukiant TUI), pablog÷jo: 2004 m. 
Lietuvoje sukauptų TUI dalis BVP viršijo SK ir tuo metu ES dar nepriklausiusios RO lygį, o 
2008 m. šios šalys Lietuvą aplenk÷. 

 
Pav. 14. Sukaupta TUI 2008 m. pabaigai, proc. nuo BVP 
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Šaltinis: Eurostat 

 

1.2.5 Valdžios sektoriaus finansai 

2004 m. valdžios sektoriaus pajamos Lietuvoje sudar÷ 31,8 proc. BVP ir tai buvo 
žemiausias rodiklis visoje ES (ES–27 vidurkis – 44 proc. BVP). 2004–2008 m. laikotarpį 
biudžeto pajamų lygis šalies BVP išaugo 2,4 proc. punkto iki 34,2 proc., tačiau vis tiek 
smarkiai atsiliko nuo ES vidurkio (44,6 proc. BVP). Tarp ES šalių mažesn÷ dalis buvo tik SK 
(32,5 proc. BVP) ir RO (32,8 proc. BVP). 

 
Pav. 15. Fiskalinis deficitas 2008 m., proc. nuo BVP 
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Šaltinis: Eurostat 

 
Lietuvos biudžetas visą 2004–2008 m. laikotarpį buvo deficitinis. Iki 2007 m. 

santykinis biudžeto deficitas nuosekliai maž÷jo (2006 m. tesiek÷ -0,4 proc. BVP) ir buvo 
mažesnis nei vidutinis ES. Tačiau 2007–2008 m. smarkiai išaugus valdžios išlaidų lygiui (iki 
37,4 proc. BVP, išaugo 4,1 proc. punkto lyginant su 2004 m.) biudžeto deficitas padid÷jo iki 
3,2 proc. ir 0,9 proc. punkto viršijo ES vidurkį. 
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Palyginus valdžios sektoriaus išlaidas Lietuvoje ir ES pagal sritis, išryšk÷ja, kad mūsų 
šalyje santykinai mažiau valstyb÷s finansuojamos sritys yra socialin÷ apsauga, bendros 
valstyb÷s paslaugos, sveikatos apsauga, būstas ir komunalinis ūkis. Daugiau išlaidų 
skiriama gynybos ir ekonomikos reikm÷ms. Švietimui, aplinkos apsaugai, viešajai tvarkai ir 
visuomen÷s apsaugai, poilsio, kultūros ir religijos reikm÷ms skiriamų išlaidų dalis Lietuvoje 
2007 m. duomenimis artima ES.   

 
Lentel÷ 9. Valdžios sektoriaus išlaidos, išreikštos procentais nuo BVP, pagal išlaidų sritis 

ES-27 Lietuva 
Skirtumas 

(Lietuva – ES-27)  
2004 2007 2004 2007 2004 2007 

 Bendros valstyb÷s paslaugos 6,4 6,1 4,1 3,9 -2,3 -2,2 
 Gynyba 1,6 1,5 1,4 1,9 -0,2 0,4 
 Viešoji tvarka ir visuomen÷s apsauga 1,8 1,8 1,9 1,7 0,1 -0,1 
 Ekonomika 3,9 3,8 4,3 4,4 0,4 0,6 
 Aplinkos apsauga 0,7 0,8 0,4 0,9 -0,3 0,1 
 Būstas ir komunalinis ūkis 1,0 1,0 0,3 0,3 -0,7 -0,7 
 Sveikatos apsauga 6,4 6,6 4,2 4,6 -2,2 -2,0 
 Poilsis, kultūra ir religija 1,1 1,1 0,8 1,0 -0,3 -0,1 
 Švietimas 5,2 5,1 5,8 5,2 0,6 0,1 
 Socialin÷ apsauga  18,7 18,0 10,2 11,0 -8,5 -7,0 
 Iš viso 46,8 45,8 33,3 35,0 -13,5 -10,8 
Šaltinis: Eurostat 

 
Lietuvoje 2004–2008 m. įsiskolinimo lygis (valdžios sektoriaus bendroji skola kaip 

procentas nuo BVP) sumaž÷jo 3,8 proc. punkto nuo 19,4 iki 15,6 proc. ES šalių kontekste 
Lietuva buvo ir išliko viena mažiausiai įsiskolinusių. 2008 m. mažesn÷ santykin÷ valdžios 
skola buvo tik EE, LU, RO ir BG. Lyginant su 2004 m. situacija beveik nepasikeit÷ (2004 m. 
įsiskolinimo lygis mažesnis nei Lietuvoje buvo EE, LU, LV ir RO). 

 
Pav. 16. Bendroji skola (laikotarpio pabaigoje), proc. nuo BVP 
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Šaltinis: Eurostat 
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1.3. BPD prognozuoto scenarijaus bei makroekonominių rodiklių pokyčių 
palyginimas su realiais ir prognozių vertinamoji analiz÷ 

1.3.1 BVP kaitos analiz÷ 

2004–2008 m. Lietuvoje BVP išaugo nuo 18,16 mlrd. EUR iki 32,20 mlrd. EUR 
(nominalus BVP padid÷jimas – 77 proc.). Visą šį laikotarpį BVP išlaik÷ sparčius did÷jimo 
tempus – vidutinis realus metinis augimas (eliminavus kainų efektą) siek÷ 7,1 proc. Ūkio 
pl÷trą skatino visiškai atsiv÷rusios ES rinkos, bendrųjų investicijų, vidaus vartojimo 
augimas, palankus kreditavimas, SF investicijos. 

Nors BPD pateiktos prognozių prielaidos d÷l stabilios makroekonomin÷s aplinkos, 
išor÷s veiksnių įtakos, eksporto augimo, investicijų ir vidaus vartojimo pasitvirtino, faktinis 
BVP did÷jimas viršijo BPD prognozes. 

 
Lentel÷ 10. BVP vienam gyventojui (PGS) Lietuvoje ir ES, proc. (ES-27=100) 
 2004 2008 
Lietuva 50,5 61,9 

ES-15 113,1 110,8 

ES-27 100 100 

Skirtumas didelis didelis 
Šaltinis: Eurostat 

 
2004–2008 m. gyvenimo lygio (BVP vienam gyventojui išreikštas PGS) atotrūkis tarp 

ES ir Lietuvos sumaž÷jo, tačiau išliko didelis: 2004 m. Lietuvos rodiklis siek÷ 50,5 proc. ES–
27 lygio, 2008 m. – 61,9 proc. Ketverių metų laikotarpis buvo per trumpas šiam atotrūkiui 
sumažinti, ypač atsižvelgiant į pradinę 2004 m. ekonominę situaciją. 

Vertinant 2009 m. tendencijas, prognozuojama, kad mūsų šalies ekonomika, kaip 
mažos ir atviros, priklausančios nuo išorinių rinkų būkl÷s rinkos, iš ekonominio nuosmukio 
išsivaduos l÷čiau nei dauguma ES šalių, o v÷liau ūkio pl÷tros tempai bus daug l÷tesni nei 
nagrin÷jamu laikotarpiu. Tod÷l tik÷tina, kad gyvenimo lygio rodikliai šalyje artimiausiais 
metais išliks gerokai žemesni nei ES.  

 

1.3.2  Galutinio vartojimo išlaidų kaitos analiz÷ 

2004–2008 m. galutinio vartojimo išlaidos nominalia išraiška padid÷jo 77 proc. – nuo 
15,32 mlrd. EUR iki 27,19 mlrd. EUR. Galutinio vartojimo išlaidos BVP 2004–2008 m. 
svyravo 82–84 proc. (čia 64–65 proc. – namų ūkių vartojimo išlaidos, 18–19 proc. – 
valdžios vartojimo išlaidos).  

BPD buvo prognozuotas galutinio vartojimo išlaidų santykio su BVP maž÷jimas, 
prognozę grindžiant prielaida, kad išaugs privačių santaupų ir investicijų įtaka, tačiau ši 
prielaida nepasitvirtino, nes:  

- galutinio vartojimo išlaidos (namų ūkių ir valstyb÷s) augo sparčiais tempais, 
tačiau greitai did÷jo ir BVP, tod÷l galutinio vartojimo išlaidų lyginamoji dalis BVP 
2008 m. beveik nepasikeit÷ ir atitiko 2004 m. situaciją; 

- bendrojo kapitalo formavimo išlaidos augo sparčiau nei galutinio vartojimo 
išlaidos (lyginamoji dalis išaugo 4,3 proc. punkto iki 27 proc.), tačiau jo įtaką 
eliminavo išaugęs užsienio prekybos deficitas (nuo 4,4 proc. punkto iki 11,3 
proc.). 

2009 m. rezultatai (galutinio vartojimo sumaž÷jo daugiau nei 13 proc.) rodo, kad 
nepaisant vidaus paklausos sumaž÷jimo, artimiausioje ateityje galutinio vartojimo svarba 
nemaž÷s, tačiau ilgainiui vis didesnę svarbą įgaus eksportas. Ekonomikos recesija ir 
pablog÷jusios finansavimo sąlygos neigiamai veiks visų tipų išlaidas, ypač investicijų 
apimtis. 
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1.3.3 Bendrųjų vidaus investicijų kaitos analiz÷ 

Investicijos į kapitalo formavimą 2004–2008 m. padid÷jo daugiau nei du kartus iki 
8,70 mlrd. Lt. Bendrųjų vidaus investicijų santykis su BVP 2004–2008 m. laikotarpiu išaugo 
nuo 22,7 proc. iki 27,0 proc. (2007 m. šis santykis sudar÷ net 30,9 proc.). 

BPD numatytos investicijų santykio su BVP augimo prielaidos pasitvirtino: vidaus 
paklausa buvo vienas svarbiausių ekonomikos augimą palaikančių veiksnių, tai skatino 
vartojimą ir investicijas, palankios skolinimosi sąlygos bei SF parama gerino investicijų 
augimą.  

Tačiau 2008–2009 m. prasid÷jus recesijai, maž÷jant vartojimui ir susiduriant su 
finansinių išteklių pritraukimo sunkumais (griežtesni kreditavimo reikalavimai, aukštos 
palūkanų normos ir pan.), bendrųjų vidaus investicijų santykis su BVP maž÷jo (2009 I–III 
ketv. duomenimis nusmuko iki 10,6 proc.). Pasibaigus recesijai bendrųjų vidaus investicijų 
santykis su BVP augs, bet d÷l kitų priežasčių – eksporto rinkų atsigavimo ir l÷tesnio nei šios 
investicijos BVP augimo, tod÷l BPD suformuluotos prielaidos d÷l bendrųjų vidaus investicijų 
buvo tikslios. 

 

1.3.4 Infliacijos kaitos analiz÷ 

Vidutin÷ metin÷ infliacija 2004–2008 m. nuosekliai did÷jo nuo 1,2 proc. iki 11,1 proc., 
taigi, nominaliam BVP augimui min÷tu laikotarpiu stiprų poveikį dar÷ kainų did÷jimo efektas.  

Realus infliacijos lygis 2004–2008 m. viršijo BPD pateiktas prognozes. BPD numatytas 
nedidelis infliacijos lygio pakilimas r÷m÷si prielaidomis, kad bus pasiektas efektyvesnis 
Lietuvos ekonominio potencialo panaudojimas, did÷s darbo našumas ir užmokestis. Nors 
BPD buvo numatytos logiškai pagrįstos infliacijos tendencijos, realiai šie reiškiniai prasid÷jo 
v÷liau nei buvo prognozuota. Augant paklausai, ypač vidaus vartojimo, sąnaudų did÷jimas 
daugeliu atvejų buvo perkeliamas į galutinę produkto kainą (neieškant sąnaudų mažinimo ir 
efektyvumo didinimo galimybių), tai palaipsniui didino infliaciją. Ilgalaikis infliacijos trendas, 
atspind÷jęs ekonomikos netvarumą, tapo viena pagrindinių priežasčių, neleidusių 2007 m. 
Lietuvai įsivesti euro.  

2009 m. rezultatai rodo, kad ūkio recesija ir smunkantis vartojimas mažina infliacijos 
lygį – remiantis 2009 m. lapkričio m÷n. duomenimis vidutin÷ infliacija šalyje sumaž÷jo iki 
4,8 proc. 

 
Lentel÷ 11. Vidutin÷ metin÷ infliacija Lietuvoje ir ES, proc.  
  2004 m. 2008 m. 
Lietuva 1,2 11,1 

ES-15 2,0 - 

ES-27 2,3 3,7 

Skirtumas didelis (teigiamas) didelis (neigiamas) 
Šaltinis: Eurostat 

 
2004 m. Lietuvoje infliacija buvo beveik du kartus mažesn÷ nei ES vidurkis, šis 

skirtumas vertintinas kaip teigiams, tačiau iki 2008 m. situacija iš esm÷s pasikeit÷. 2008 m. 
infliacija Lietuvoje net tris kartus viršijo ES vidurkį. 

1.3.5 Darbo našumo kaitos analiz÷  

BPD įgyvendinimo laikotarpiu darbo našumas arba BVP, tenkantis vienam užimtajam 
(PGS), išaugo nuo 53,3 proc. iki 62,0 proc. ES vidurkio. 
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Lentel÷ 12. Darbo našumas (BVP vienam darbuotojui, išreikštas PGS) Lietuvoje ir ES, proc. 
(ES-27 = 100) 
  2004 m. 2008 m. 
Lietuva 53,3 62,0 

ES-15 111,0 109,9 

ES-27 100 100 

Skirtumas didelis didelis 
Šaltinis: Eurostat 

 
Nors 2004–2008 m. laikotarpiu darbo našumas Lietuvoje priart÷jo prie ES vidurkio 8,7 

proc. punkto, mūsų šalies atsilikimas vis dar išlieka didelis. Šį atotrūkį l÷m÷ nepakankamos 
investicijos į naujų technologijų kūrimą ir diegimą, paveld÷ta pasenusi materialin÷ 
technologin÷ baz÷, kurios atnaujinimas dar nebaigtas, neefektyvių darbo ir pardavimų 
metodų taikymas, nepakankama konkurencija ir nevienodas produktų bei paslaugų 
konkurencingumas kai kuriuose rinkos segmentuose, darbo j÷gos emigracija sumažino jos 
pasiūlą, tod÷l darbuotojų atlyginimai kilo neadekvačiai darbo našumo padid÷jimui. 
Prognozuojama, kad ekonomikos nuosmukio metu šis atotrūkis dar daugiau išaugs (BVP 
susitrauks labiau nei sumaž÷s užimtumas). 

 

1.3.6 Vienetinių darbo j÷gos sąnaudų kaitos analiz÷  

Vienetinių darbo j÷gos sąnaudų did÷jimas (proc.) skaičiuojamas kaip santykio tarp 
vienam darbuotojui tenkančios kompensacijos (galiojusiomis kainomis) ir vieno užimtojo 
sukurto BVP (galiojusiomis kainomis) augimo norma. Rodiklis parodo, kaip kinta darbo j÷gos 
veiksnio dalyvavimas kuriant prid÷tinę vertę. 

2004–2008 m. Lietuvoje vienetinių darbo j÷gos sąnaudų rodiklis svyravo -1,8–3,4 
proc. intervale. Didžiausias vienetinių darbo j÷gos sąnaudų did÷jimas užfiksuotas 2006 m., 
kuomet užmokesčio augimas susilygino su nominalaus darbo našumo augimu, nul÷musiu 
3,4 proc. vienetinių darbo j÷gos sąnaudų did÷jimą. 2007–2008 m. šis rodiklis ÷m÷ maž÷ti. 

 
Lentel÷ 13. Vienetinių darbo j÷gos sąnaudų did÷jimas Lietuvoje ir ES, proc. 
  2004 m. 2008 m. 
Lietuva 0,8 -0,3 

ES-15 -0,9 0,6 

ES-27 -1,4 0,5 

Skirtumas didelis didelis (teigiamas) 
Šaltinis: Eurostat 

 
Atotrūkis tarp Lietuvos ir ES 2004 m. buvo ir išlieka didelis, tačiau pasikeit÷ rodiklio 

kitimo kryptis. 2004 m. Lietuvoje vienetin÷s darbo j÷gos sąnaudos augo d÷l maž÷jančios 
darbo j÷gos pasiūlos, darbo našumui neadekvataus apmok÷jimo, infliacinio spaudimo, kurį 
l÷m÷ intensyvus vidaus vartojimas, nepakankamų investicijų ir inovacijų diegimo, 
neefektyvių darbo metodų taikymo, tai ES – maž÷jo, nes vyko konkurencinis spaudimas 
mažinti sąnaudas ir darbo j÷gai, o 2008 m. – priešingai, tačiau pokyčius Lietuvoje nul÷m÷ 
kitos priežastys – ekonominio nuosmukio sąlygomis išaugo bedarbyst÷, tod÷l darbo j÷gos 
kaina krito, sparčiau imta reorganizuoti darbo procesą mažinant sąnaudas ir didinant veiklos 
efektyvumą. Atsižvelgus į Lietuvos tarptautinio konkurencingumo išlaikymo svarbą recesijos 
metais, šis skirtumas (mūsų šalyje stebimas maž÷jimas, o apibendrinti ES duomenys rodo 
did÷jimą) laikomas kaip pranašumas trumpuoju periodu, nes pasaulin÷ konkurencija pagal 
darbo j÷gos pigumą yra ne Lietuvos naudai ir negali būti naudojamasi šiuo privalumu 
vidutin÷s trukm÷s ir ilguoju laikotarpiu. 
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1.3.7 Užimtumo ir nedarbo kaitos analiz÷ 

2004 m. nedarbas Lietuvoje siek÷ 11,4 proc. ir buvo viena didžiausių šalies socialinių 
problemų. Tačiau 2004–2007 m. ekonomikos pl÷tros ir emigracijos procesai iš esm÷s 
pakeit÷ situaciją – išryšk÷jo darbo j÷gos trūkumo problema. 2008 m. prad÷jus ryšk÷ti 
pirmiesiems ekonomikos nuosmukio signalams, nedarbo lygis ÷m÷ augti ir pasiek÷ 5,8 proc. 

BPD prognoz÷je nurodytos nedarbo lygio tendencijos buvo gana artimos faktiniams 
pokyčiams. 

Lyginant su ES vidurkiu, nedarbo lygio skirtumas 2004 m. buvo vidutinis – bedarbyst÷ 
Lietuvoje viršijos ES vidurkį 2–3 proc. punktais. 2008 m. situacija Lietuvoje pag÷r÷jo – 
nedarbo lygis šalyje buvo mažesnis nei ES vidurkis.  

2009 m. I–III ketv. duomenys rodo, kad bedarbyst÷ šalyje išaugo iki 13,8 proc., t. y. 
pasiek÷ 2001–2002 m. lygį ir yra vienas didžiausių nedarbo lygių tarp ES valstybių. 

 
Lentel÷ 14. Užimtumo rodikliai Lietuvoje ir ES 

Nedarbo lygis, proc. Užimtumo lygis, proc. 
  2004 m. 2008 m. 2004 m. 2008 m. 
Lietuva 11,4 5,8 61,2 64,3 
ES-15 8,1 7,1 64,9 67,3 
ES-27 9,1 7,0 63,0 65,9 
Skirtumas vidutinis mažas mažas mažas 
Šaltinis: Eurostat 

 
Užimtumo lygio skirtumai Lietuvoje ir ES 2004 m. ir 2008 m. vertintini kaip maži. 

2004–2008 m. užimtumo lygis šalyje išaugo 3,1 proc. punkto iki 64,3 proc. Kadangi ir ES 
šie rodikliai nagrin÷jamu periodu augo panašiais tempais, Lietuvai nepavyko pasivyti ES–27 
(nei juo labiau ES–15) vidurkio, tačiau skirtumas išliko nedidelis. 

 

1.3.8 Prekių ir paslaugų balanso kaitos analiz÷ 

2004 m. prekių ir paslaugų deficitas sudar÷ 7,1 proc. nuo BVP, v÷liau iki 2008 m. 
nuosekliai augo ir buvo pasiekęs 13,3 proc., tačiau 2008 m. smuktel÷jo iki 11,4 proc. nuo 
BVP.  

BPD pateikta prognoz÷ pasitvirtino tik laikotarpio pradžioje. Prognoz÷ r÷m÷si prielaida, 
kad pasaulinių naftos kainų pokyčiai, euro ir dolerio keitimo kurso svyravimai šiek tiek 
pristabdys eksporto pl÷trą, o did÷jant vidaus paklausai augs importo dydis, tai tur÷s 
neigiamos įtakos einamosios sąskaitos balansui. Manoma, kad prognoz÷s tikslumui įtakos 
tur÷jo pernelyg optimistiškai prognozuotas santaupų did÷jimas arba išlaidų galutiniam 
vartojimui dalies maž÷jimas BVP ir vidaus paklausos did÷jimo mastai.  

2008 m. prekių ir paslaugų deficitas sumaž÷jo d÷l smukusios vidaus paklausos ir šiek 
tiek paspart÷jusios eksporto pl÷tros. 2009 m. rezultatai (2009 m. 1–10 m÷n. duomenimis 
užsienio prekybos deficitas tesiek÷ 1,6 proc. BVP) rodo, kad ekonomikos nuosmukio metu ši 
tendencija tur÷tų išlikti. Šalies atsigavimas siejamas su eksporto pl÷tra, ir tik tuomet gal÷s 
atsigauti vidaus paklausa bei importo poreikis.  

 

1.3.9 Valstyb÷s skolos kaitos analiz÷ 

Valdžios sektoriaus bendroji skola 2008 m. pabaigoje siek÷ 5,03 mlrd. EUR, t. y. 43 
proc. daugiau nei 2004 m. 2004–2008 m. valstyb÷s skolos ir BVP santykis kasmet maž÷jo ir 
2008 m. sudar÷ 15,6 proc. BVP (2004 m. – 19,4 proc.).  

BPD buvo prognozuojama valstyb÷s skolos ir BVP santykio maž÷jimas. Tik÷tasi, kad iki 
2005 m. pabaigos skolos ir BVP santykis sumaž÷s 2,7 proc. punkto. Faktinis sumaž÷jimas 
sudar÷ 4,6 proc. punkto. Skolos ir BVP santykio maž÷jimą daugiausia l÷m÷ spartus 
nominalaus BVP augimas ir maž÷jantis biudžeto deficitas.  
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Tarp ES šalių 2004–2008 m. laikotarpiu Lietuva buvo ir išliko viena mažiausiai 
įsiskolinusių (vertinant valstyb÷s įsiskolinimo lygį). Tačiau 2009 m. situacija rodo, kad 
valstyb÷s įsiskolinimo lygis Lietuvoje reikšmingai išaugs. 

1.3.10  Bendrojo nacionalinio biudžeto pajamų kaitos analiz÷ 

Bendrojo nacionalinio biudžeto pajamų santykis su BVP nuo 31,8 proc. 2004 m. išaugo 
iki 34 proc. 2008 m. 

BPD pateiktos bendrojo nacionalinio biudžeto pajamų santykio su BVP tendencijos 
vertinamos kaip gana tikslios. Nors tik÷tasi nacionalinio biudžeto įplaukų iš mokesčių 
sumaž÷jimo 2004–2005 m., buvo prognozuojamas valdžios sektoriaus pajamų santykio su 
BVP nuosaikus augimas. Faktiniai duomenys parod÷, kad 2004–2005 m. gyventojų pajamų 
mokesčio įplaukų augimas viršijo nominalų BVP augimą. Ypač v÷lesni šio mokesčio tarifo 
mažinimai parod÷, kad mokesčio naštos sumažinimas išplečia apmokestinamų pajamų bazę, 
tod÷l biudžeto pajamų augimas sul÷t÷jo tik nežymiai. 

Visą 2005–2008 m. laikotarpį buvo stebimas valdžios sektoriaus pajamų ir BVP 
santykio augimas, prie kurio prisid÷jo tiesioginių ir netiesioginių mokesčių pajamų augimas. 

Deja, prasid÷jusios recesijos sukeltos verslo problemos, mažmenin÷s prekybos 
nuosmukis, pasikeitusios kreditavimo sąlygos, pakitusi mokestin÷ sistema, augantis 
nedarbo lygis ir did÷jančios socialin÷s išlaidos jau turi įtakos biudžeto įplaukoms. Šios 
priežastys palaipsniui neišvengiamai sunkins mokesčių surinkimą. Į nacionalinį biudžetą per 
2009 m. 1–9 m÷n. įplauk÷ 4,02 mlrd. EUR pajamų, t. y. 0,2 proc. daugiau nei planuota.  

 

1.3.11  Bendrojo nacionalinio biudžeto išlaidų kaitos analiz÷ 

2004–2008 m. valdžios sektoriaus išlaidų ir BVP santykis Lietuvoje išaugo nuo 33,3 
proc. iki 37,4 proc. (4,1 proc. punkto).  

BPD buvo prognozuojama, kad po biudžeto išlaidų ir BVP santykio sumaž÷jimo 2003 
m. v÷lesniais metais šis rodiklis ims nežymiai augti. Faktiniai duomenys rodo, kad iki 2007 
m. santykin÷s valdžios išlaidos buvo daugmaž panašios, tačiau 2007–2008 m. ÷m÷ augti 
sparčiau nei BVP (tod÷l išaugo santykis su BVP). Išlaidų did÷jimą nul÷m÷ Seimo priimti 
sprendimai d÷l socialinių išlaidų didinimo ir valstyb÷s politikų, teis÷jų, valstyb÷s pareigūnų ir 
valstyb÷s tarnautojų pareigin÷s algos bazinio dydžio padidinimas. 

Sumaž÷jus biudžeto įplaukoms ir susidūrus su nepriimtino fiskalinio deficito gr÷sme, 
Vyriausyb÷ stengiasi mažinti viešąsias išlaidas. Įvertinus tai, kad traukiantis ekonomikai 
n÷ra prielaidų tik÷tis valdžios sektoriaus pajamų augimo, tod÷l spaudimas mažinti išlaidas 
tur÷tų išlikti ir artimoje ateityje. 

 

1.3.12  Biudžeto deficito kaitos analiz÷ 

2004 m. biudžeto deficitas sudar÷ 1,5 proc. BVP ir iki 2007 m. nuosekliai maž÷jo 
(2006 m. – 0,4 proc. BVP), tačiau 2007–2008 m. smarkiai išaugus valdžios išlaidų lygiui 
biudžeto deficitas padid÷jo iki 3,2 proc. BVP. 

BPD buvo prognozuojama atsargi biudžeto politika, užtikrinanti stabilumą, tod÷l 
nebuvo numatyta didelių biudžeto deficito svyravimų. Iki 2007 m. buvo stebimos kryptingos 
pastagos subalansuoti biudžetą. Viena iš deficito santykinio maž÷jimo priežasčių buvo 
s÷kmingas nacionalinio biudžeto pajamų plano vykdymas. 2007–2008 m. politiniai 
sprendimai ir prasid÷jęs ekonomikos nuosmukis nul÷m÷ ženklų fiskalinio deficito 
padid÷jimą. 
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1.3.13  Suvestinis pagrindinių Lietuvos ir ES skirtumų įvertinimas 

Lentel÷ 15. Pagrindiniai ekonominiai-socialiniai rodikliai Lietuvoje ir ES 2004-2008 m. 
2004 m. 2008 m. 

Rodiklis 
Lietuva ES-15 ES-

27 
Skirtumas Lietuva ES-15 ES-

27 
Skirtumas 

Pokytis 
kryptis 
per 

periodą 

Skirtumo pokyčio sparta / tendencijos 

BVP 50,5 113,1 100 didelis 61,9 110,8 100 didelis teigiama 

Lietuvai demonstruojant vieną sparčiausių ūkio augimų, 
atotrūkis gana sparčiai maž÷jo, tačiau 2008–2009 m. ūkio 
vystymosi tendencijos pasikeit÷. D÷l l÷tesnio ekonomikos 
atsigavimo po nuosmukio ir nuosaikesn÷s v÷lesn÷s 
pl÷tros, prognozuojama, kad gyvenimo lygio skirtumas 
išliks didelis. 

Infliacija, % 1,2 2 2,3 
didelis 

(teigiamas) 11,1 - 3,7 
didelis 

(neigiamas) neigiama 

Vyravusi neigiama infliacijos did÷jimo tendencija 2009 m. 
÷m÷ maž÷ti. Išankstiniais vertinimais 2009 m. infliacija 
siek÷ 4,2 proc. 2010 m. prognozuojama defliacija, o 
2011–2012 m. infliacijos lygis tur÷tų svyruoti apie 1–1,5 
proc.  

Darbo našumas, 
% 

53,3 111 100 didelis 62 109,9 100 didelis teigiama 

2004–2008 m. Lietuvos darbo našumas gana reikšmingai 
art÷jo prie ES–27 vidurkio, tačiau tik÷tina, kad neigiamos 
ūkio vystymosi tendencijos šį procesą artimiausiu metu 
pristabdys. 

Vienetinių darbo 
j÷gos sąnaudų 
did÷jimas, % 

0,8 -0,9 -1,4 didelis -0,3 0,6 0,5 
didelis 

(teigiamas) 

teigiama 
(kriz÷s 
metu) 

2004–2008 m. nebuvo aiškios šio rodiklio kitimo 
tendencijos, tačiau prognozuojama, kad pasikeitus 
situacijai darbo rinkoje (išaugus nedarbo lygiui, maž÷jant 
darbo užmokesčiui) sumaž÷jo prielaidų, skatinusių darbo 
kaštų augimą. 

Nedarbo lygis, 
% 11,4 8,1 9,1 vidutinis 5,8 7,1 7 mažas teigiama 

2004–2007 m. Lietuvoje aukšto nedarbo problemą 
pakeit÷ darbuotojų trūkumas, tačiau tokia situacija truko 
neilgai, nes ūkio recesija nul÷m÷, kad 2008–2009 m. 
situacija darbo rinkoje prad÷jo blog÷ti ir nedarbas viršijo 
2004 m. lygį. Bedarbyst÷s augimas prognozuojamas ir 
2010 m. (iki 19,8 proc.), v÷liau situacija palaipsniui tur÷tų 
ger÷ti. 

Užimtumo lygis, 
% 61,2 64,9 63 mažas 64,3 67,3 65,9 mažas teigiama 

Lietuvoje užimtumo lygis analizuojamu laikotarpiu augo, 
tačiau nepasivijo ES vidurkio (kuris taip pat did÷jo 
panašiais tempais). 

Šaltinis: Eurostat, FM (prognoz÷s) 
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1.3.14  Suvestinis BPD pateiktų prielaidų įvertinimas 

Žemiau lentel÷je pateiktas BPD prielaidų ir jų poveikio esminiams rodikliams 
palyginimas su realiai steb÷tomis tendencijomis.  

 
Lentel÷ 16. Suvestinis BPD pateiktų prielaidų įvertinimas  

BPD pateiktos prielaidos 
Prielaidos pasitvirtinimo laipsnis (jei 

prielaida iš esm÷s nepasitvirtino, taip pat 
nepasitvirtinimo jos priežastys) 

Lietuvos ūkio prognoz÷s grindžiamos prielaida, 
kad BPD įgyvendinimo laikotarpiu Lietuvoje 
išliks esmin÷s subalansuoto augimo ir pl÷tros 
sąlygos, t. y. stabili makroekonomin÷ aplinka, 
pagrįsta tvirta pinigų, biudžeto ir ekonomine 
politika. 

Prielaida pasitvirtino, makroekonomin÷ 
aplinka laikotarpiu iki 2007 m. buvo stabili. 

Kitos prielaidos susijusios su išor÷s ekonomine 
aplinka. Makroekonomin÷s Lietuvos prognoz÷s 
pagrįstos Europos centrinio banko (ECB) 
numatomu ilgalaikiu BVP did÷jimu Europoje – 
apytikriai 2,2 proc. ir vidutiniais infliacijos 
tempais, neviršijančias ECB nustatytų ribų. 
Prognoz÷s grindžiamos prielaida, kad ES 
ekonomin÷ pl÷tra spart÷s po tam tikros 2001–
2003 m. stagnacijos.  

Kaip ir buvo prognozuota, ES ekonomin÷ 
pl÷tra tapo spartesn÷ – 2006 m. pasiekto 
aukščiausio pakilimo metu ES–15 augimo 
realus prieaugis sudar÷ 3,0 proc. Prielaida 
d÷l infliacijos ES taip pat iš esm÷s 
pasitvirtino – infliacija iki 2007 m. tik 
nežymiai viršijo 2 proc., tiesa, 2008 m. 
šoktel÷jo iki 3,7 proc. 

Remiantis EK prognoz÷mis, artimiausius trejus 
metus Lietuva bus sparčiausiai auganti iš 25 
išsipl÷tusios ES valstybių narių – 2003 m. 
pasiekdama 6,6 proc., o 2004 m. – 5,7 proc. 
BVP did÷jimą. Spartesnę ekonominę pl÷trą iš 
dalies l÷m÷ išor÷s veiksniai, tokie kaip naftos 
kainos, tarptautinių valiutų kursai, Lietuvos 
eksporto paklausa pagrindin÷se šalyse, į kurias 
eksportuojame prekes (tai savo ruožtu lemia 
tų šalių ekonomin÷ būkl÷), ir pagrindin÷s 
tarptautin÷s palūkanų normos3. Prognoz÷ 
grindžiama ir išor÷s veiksnių stabilumu (t. y. 
kad nebus teigiamų ar neigiamų šokų). 

Lietuvos ūkio ekonomikos pl÷tra netgi 
viršijo EK prognozes. Iš dalies kreditavimo 
sukeltas spartus bendrųjų investicijų ir 
vidaus vartojimo did÷jimas 2003 m. l÷m÷ 
net 10,2 proc. BVP prieaugį, bet v÷lesniais 
metais kiek sul÷t÷jo gerokai viršydamas ES 
BVP augimą. 
Vertinant išor÷s veiksnių poveikį BVP 
augimui, tenka pasteb÷ti, kad pasaulinių 
naftos kainų šuolis tur÷jo neigiamos įtakos 
ekonomikos augimui, tačiau kiti veiksniai, 
tokie kaip Lietuvos eksporto paklausa, 
gerokai nul÷m÷ šį neigiamą faktorių. 

Tik÷tina, kad ekonominį augimą Lietuvoje 
skatins tolesnis eksporto did÷jimas, sparčiai 
did÷jančios investicijos ir subalansuotu tempu 
did÷jantis vartojimas. Ekonominę veiklą dar 
labiau skatins finansinių paslaugų 
suaktyv÷jimas ir didesnis vartotojų bei 
juridinių asmenų skolinimasis. Lietuvos įmon÷s 
tur÷tų imtis modernizavimo ir investicijų 
projektų naudodamosi ilgalaik÷mis 
paskolomis. Lietuvos įstojimas į ES labai 
paspartins ekonominį augimą. 

Kaip ir buvo prognozuota, Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių ekonomikos stiprų augimą 
l÷m÷ daug aplinkybių, tarp kurių ne 
paskutinę vietą už÷m÷ visiškai atsiv÷rusi ES 
rinka, ilgalaikio kreditavimo ir paskolų 
kainos sumaž÷jimo nulemtas spartus 
bendrųjų investicijų ir vidaus vartojimo 
augimas.  

Padid÷jusi vidaus paklausa tur÷s svarbią 
reikšmę skatinant ekonominį augimą – 
vartojimas ir investicijos taip pat tur÷tų 
gerokai padid÷ti. Naujos vidaus skolinimosi 
galimyb÷s ir SF parama tur÷tų sukurti verslo 
aplinką, palankią did÷ti investicijoms. 
Numatoma, kad BVP daugiausia augs d÷l 

Prielaida d÷l vartojimo ir vidaus investicijų 
did÷jimo įtakos BVP augimui laikytina 
pasitvirtinusia. 
O spartų bendrųjų investicijų augimą 
sąlygojo visiškai atsiv÷rusi ES rinka, 
eksporto galimyb÷s ir vidaus vartojimas, 
kreditavimas ir ES SF parama. 

                                           
3 Prognoz÷ grindžiama prielaida, kad pasaulin÷s naftos kainos 2002 m. sieks 23,8 JAV dolerio už barelį, 

2003–2005 m. – 24,1 JAV dolerio už barelį; 2002 m. vienas euras bus lygus 0,92 JAV dolerio, 2003–2005 m. – 
0,93 JAV dolerio. 
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BPD pateiktos prielaidos 
Prielaidos pasitvirtinimo laipsnis (jei 

prielaida iš esm÷s nepasitvirtino, taip pat 
nepasitvirtinimo jos priežastys) 

vidaus investicijų ir TUI did÷jimo. Bendrosios 
vidaus investicijos tur÷tų išaugti nuo 
21,5 proc. BVP 2001 m. iki 25,7 proc. BVP – 
2006 m. Privačios investicijos tur÷tų padid÷ti, 
nes investuotojai labiau pasitik÷s šalies 
stabilumu, ir tai sustiprins ilgalaikį Lietuvos 
ūkio augimo potencialą. 
2006 m. išlaidos galutiniam vartojimui tur÷tų 
sudaryti mažesnę BVP dalį nei dabar. 
Lyginamoji šių išlaidų dalis tur÷tų sumaž÷ti 
nuo 84,5 proc. BVP 2002 m. iki 79,4 proc. BVP 
– 2006 m. Šį struktūrinį pokytį veiktų 
did÷jančios privačios santaupos ir investicijos, 
kurios priklausys nuo pokyčių planuojant savo 
l÷šas namų ūkiui ir finansinių bei kapitalo rinkų 
efektyvumo padid÷jimo. Nedidelis valstyb÷s 
išlaidų augimas (nuo 20,2 proc. BVP 2002 m. 
iki 22,2 proc. BVP – 2006 m.) susijęs su 
Lietuvos stojimu į ES. 

Prielaida d÷l privačių santaupų did÷jimo 
abejotina, kadangi, atvirkščiai, kreditavimas 
ir augančios pajamos skatino vartojimą (tas 
pripažįstama ir BPD įgyvendinimo 2005 m. 
ataskaitoje). 
Valstyb÷s išlaidų padid÷jimo d÷l Lietuvos 
stojimo į ES lūkesčiai yra suprantami, tad 
džiugina BVP augimo tempai, kurie l÷m÷ 
valstyb÷s išlaidų lyginamosios dalies BVP 
sumaž÷jimą. 

Pasaulinių naftos kainų pokyčiai, euro ir 
dolerio keitimo kurso svyravimai eksporto 
augimo tempus gali padaryti šiek tiek 
nuosaikesnius. Padid÷jus vidaus paklausai, gali 
išaugti importo lygis, o tai neigiamai paveiks 
einamosios sąskaitos balansą. Šis balansas 
tur÷tų padid÷ti nuo 5,3 proc. BVP 2002 m. iki 
6 proc. BVP – 2006 m.  

Prielaida pasitvirtino. Did÷jantis importo 
lygis tur÷jo ženklios įtakos išaugusiam 
einamosios sąskaitos deficitui. 

Prognozuojamas dirbančių asmenų skaičius 
programos laikotarpio pabaigoje – 1523 tūkst. 
žmonių. D÷l ekonomin÷s pl÷tros ir 
produktyvumo did÷jimo vidutinis m÷nesinis 
darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių, 
padid÷s nuo 991 Lt 2001 m. iki 1238 Lt – 
2005 m. Vidutin÷s trukm÷s laikotarpiu darbo 
užmokesčio did÷jimą šiek tiek ribos darbo 
j÷gos pasiūla. Prognozuojama, kad nominalus 
darbo užmokestis did÷s l÷čiau – tai fizinių 
asmenų pajamų mokesčio reformos, 2002–
2003 m. sumažinusios darbo pajamų 
apmokestinimą, padarinys. 

Prielaidos iš esm÷s teisingos. Pažym÷tina, 
kad nurodytos prognoz÷s yra pakankamai 
tikslios, kiek didesnis nukrypimas vertinant 
darbo užmokesčio did÷jimą d÷l pasiūlos – 
kadangi pokyčiai darbo rinkoje vyko 
sparčiau nei prognozuota d÷l migracijos, 
darbo j÷gos pasiūla BPD laikotarpiu sparčiai 
maž÷jo, o darbo užmokesčio augimas iš 
inercijos buvo stebimas net prasid÷jus 
recesijai.  

Mokesčių srityje baigiama pagal minimalias ES 
nustatytas normas suderinti tabako ir kuro 
akcizo mokesčius. Vartojimo kainų indeksas 
(VKI) tur÷tų padid÷ti d÷l valstyb÷s kainų 
reguliavimo (elektros, dujų, karšto ir šalto 
vandens, šildymo, transporto ir 
telekomunikacijų paslaugų kainų; šioms 
prek÷ms ir paslaugoms 2002 m. teko 21,5 
proc. VKI) ir natūralių monopolijų prekių bei 
paslaugų tarifų nustatymo artimiausiais 
metais. Reguliuojamas kainas energetikos ir 
šildymo sektoriuje, remdamasi sąnaudų 
įvertinimu, nustato Valstybin÷ energetikos ir 
kainų kontrol÷s komisija; prognozuojamas 
nedidelis kainų padid÷jimas. Didžiausias 
augimas galimas  viešojo transporto 

BPD buvo numatytos logiškai pagrįstos 
infliacijos prielaidos, tačiau turbūt buvo kiek 
pervertinti jos tempai. 
Infliacija išryšk÷jo kiek v÷liau, o 2003 m. 
buvo užfiksuota net defliacija. 
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BPD pateiktos prielaidos 
Prielaidos pasitvirtinimo laipsnis (jei 

prielaida iš esm÷s nepasitvirtino, taip pat 
nepasitvirtinimo jos priežastys) 

sektoriuje. Efektyviau naudojant Lietuvos 
ekonominį potencialą, produktyvumą ir 
padidinus vidutinį m÷nesinį darbo užmokestį 
numatomas nedidelis infliacijos lygio 
pakilimas. Atsižvelgiant į šiuos veiksnius, 
vidutinis metinis infliacijos lygis 2004 m. 
tur÷tų pakilti iki 3,7 proc., 2005 m. – iki 4 
proc. 
Lietuvos ūkio pl÷tros paspart÷jimas 2003–
2005 m. tur÷tų padidinti vidaus paklausą ir 
pakelti importo lygį. Tod÷l einamosios 
sąskaitos deficitas 2006 m. gali siekti 6 proc. 
BVP. Tačiau toks deficito dydis būtų priimtinas 
ir įmanomas valdyti laikantis atsargios 
biudžeto politikos. 

Prielaida pasitvirtino. Did÷jantis importo 
lygis labai prisid÷jo prie išaugusio 
einamosios sąskaitos deficito. 

Einamąją sąskaitą teigiamai tur÷tų veikti 
prognozuojamas vidaus santaupų padid÷jimas. 
Išlaidų galutiniam vartojimui dalis tur÷tų 
sumaž÷ti nuo 83,9 proc. BVP 2001 m. iki 
81,9 proc. BVP – 2005 m., taigi santaupų 
norma atitinkamai padid÷s ir daugiau 
investicijų bus finansuojama iš vidaus išteklių. 

Prielaida d÷l privačių santaupų did÷jimo 
abejotina, nes kreditavimas ir augančios 
pajamos skatino vartojimą (tas 
pripažįstama ir BPD įgyvendinimo 2005 m. 
ataskaitoje). 

D÷l fizinių asmenų pajamų mokesčio reformos 
įplaukos sumaž÷s nuo 36,8 proc. BVP 2002 m. 
iki 35,3 proc. – 2003 m. Prognozuojama, kad 
neapmokestinamų pajamų lygio pak÷limas nuo 
250 iki 290 Lt 2003 m. sausio 1 d. biudžeto 
pajamas apytikriai sumažintų 0,6 proc. BVP. 
D÷l šios priežasties nacionalinio biudžeto 
įplaukos iš mokesčių (D2+D5) 2004–2005 m. 
sumaž÷s. 

Gyventojų pajamų mokesčio pajamos visu 
analizuojamu laikotarpiu augo. Tiesa, 2003 
m. gyventojų pajamų mokesčio įplaukų 
did÷jimas gerokai atsiliko nuo nominalaus 
BVP augimo, tačiau 2004–2005 m. šio 
mokesčio įplaukų did÷jimas viršijo nominalų 
BVP augimą. Ypač v÷lesni tarifo mažinimai 
praktiškai iliustravo, kad mokesčio naštos 
sumažinimas išplečia apmokestinamų 
pajamų bazę, tod÷l biudžeto pajamų 
augimas sumaž÷ja tik nežymiai. 

Šaltiniai: BGI Consulting, SD, Eurostat  
 
Apibendrintai vertinant, galima konstatuoti, kad dauguma BPD pateiktų prielaidų 

laikytinos teisingomis ir daugiau ar mažiau pasitvirtinusiomis, tokios kaip: prielaidos d÷l 
esminių subalansuoto augimo ir pl÷tros sąlygų, ES ekonomin÷s pl÷tros spart÷jimo, Lietuvos 
ekonominį augimą skatinanačių veiksnių (įstojimo į ES, eksporto did÷jimo, sparčiai augančių 
investicijų ir vartojimo, didesnio ir palankesnio skolinimosi), augančio importo lygio ir jo 
įtakos einamosios sąskaitos deficitui, šiek tiek v÷luodamos pasitvirtino prielaidos d÷l 
infliacijos. 

Nevienareikšmiškai vertintina BPD pateikta prielaida d÷l išor÷s veiksnių stabilumo. 
Realiai, pasaulinių naftos kainų šuolis tur÷jo neigiamos įtakos ekonomikos augimui, tačiau 
kiti faktoriai, tokie kaip Lietuvos eksporto paklausa, gerokai persv÷r÷ šį neigiamą veiksnį. 

Didžiausias neatitikimas lyginant su BPD pateiktomis prielaidomis buvo prognozuota 
privačių santaupų dinamiką, nes kreditavimas ir augančios pajamos labiau skatino 
vartojimo, o ne santaupų did÷jimą. Nepasitvirtino ir nuogąstavimai d÷l fizinių asmenų 
pajamų mokesčio (dabartinio gyventojų pajamų mokesčio) reformos neigiamos įtakos 
biudžetui – neapmokestinamų pajamų lygio pak÷limas ir v÷lesni tarifo mažinimai parod÷, 
kad mokesčio naštos sumažinimas išplečia apmokestinamų pajamų bazę, tod÷l biudžeto 
pajamų augimas sumaž÷ja nežymiai. 

Vertinant šias prielaidas ir pokyčius, būtina pažym÷ti, kad makroekonomin÷ situacija 
šalyje 2008 m. pabaigoje ir 2009 m. iš esm÷s pasikeit÷ – Lietuvos ekonomika per÷jo į 
nusileidimo etapą, pasikeit÷ ilgalaikio kreditavimo sąlygos, mokestin÷ aplinka, tuo pat metu 
visame pasaulyje prasid÷jo finansų kriz÷ ir ekonomikos nuosmukis. Šių faktorių derinys 
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nul÷m÷ didžiulį (vieną didžiausių tarp ES šalių) ekonomikos nuosmukį Lietuvoje ir šalies BVP 
(grandine susieta apimtimi) 2009 m. tur÷tų sumaž÷ti iki 2005 m. lygio, situacija darbo 
rinkoje grįžo į 2002–2003 metus. Neigiamas BVP pokytis ir nedarbo augimas tur÷tų 
pasireikšti ir 2010 m., v÷liau prognozuojamas l÷tas atsigavimas. 
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1.4. Pagrindinių pokyčių, įvykusių atskiruose ūkio sektoriuose 2004–2009 metais 
identifikavimas, jų bendras vertinimas bei vertinimas BPD įgyvendinimo 
kontekste 

1.4.1 Pramon÷, SVV 

Bendra informacija apie sektorių 
 
Pramon÷s4 sektorius apima išgaunamosios ir apdirbamosios gamybos veiklas. 

Tradiciškai tai didžiausias ekonomikos ūkio šaka, tačiau Lietuvoje vykstant struktūriniams 
ekonomikos pokyčiams, pramon÷s įtaka BVP maž÷ja. 2008 m. pramon÷s dalis šalies 
bendroje prid÷tin÷je vert÷je buvo 21,5 proc. (2004 m. – 25,8 proc.). 

2008 m. pramon÷je buvo sukurta 6,19 mlrd. EUR prid÷tin÷s vert÷s. 2004–2008 m. 
laikotarpiu sektoriaus prid÷tin÷ vert÷ kasmet vidutiniškai augo po 10 proc., bendras 
nominalus prid÷tin÷s vert÷s pokytis šiuo laikotarpiu lygus 46 proc. D÷l aukštų infliacijos 
tempų realus sektoriaus augimas šiuo periodu buvo l÷tesnis – 25 proc. 

BPD poveikis pramon÷s sukuriamai BVP skirtingas pagal sektorius – gamybos, rinkos 
paslaugų, statybos ir viešajame sektoriuose. Įspūdingiausias poveikis buvo statybų sektoriui 
– realaus BVP lygio padid÷jimas siek÷ 7 proc. 2008 m. (palyginimui 2004 m. jis sudar÷ 0,5 
proc. nuo viso BVP), tačiau pasibaigus BPD įgyvendinimui staiga smunka iki nulio. Įtaka 
paslaugų sektoriui taip pat gana žymi – 2008 m. siek÷ 2,3 proc. (0 proc. 2004 m.), tačiau 
v÷liau staiga sumaž÷jo. Reikšm÷ gamybos sektoriui BVP auga l÷čiau – nuo 0 proc. 2004 m. 
iki 0,5 proc. 2008 m., ir tęsiasi vidutiniu laikotarpiu. Poveikis viešajam sektoriui 
nereikšmingas. 

Pramon÷je sukuriama beveik 300 tūkst. arba penktadalis šalies darbo vietų. Iki 2008 
m. tai buvo didžiausias ekonomikos sektorius pagal užimtųjų skaičių ir atspind÷jo bendras 
šalies darbo tendencijas, tačiau 2008 m. jį aplenk÷ prekybos sektorius. 2004–2008 m. 
laikotarpiu užimtųjų skaičius išgaunamojoje ir apdirbamojoje gamyboje padid÷jo 11,0 tūkst. 
(arba beveik 4 proc.) ir siek÷ 297,1 tūkst. asmenų. Svarbus kokybinis užimtų pramon÷je 
darbo vietų pasikeitimas – modernizuojant pramonę, diegiant IT, automatizuojant gamybos 
procesus did÷jo aukštos kvalifikacijos darbuotojų skaičius, tiesa, labiau gamyboje nei 
paslaugų sektoriuje, išskyrus ITC paslaugas. Nepaisant absoliutaus dirbančiųjų skaičiaus 
augimo, pramon÷s reikšm÷ santykinai maž÷jo: 2008 m. duomenimis dirbo 19,5 proc. šalies 
užimtųjų, t. y. 0,5 proc. punkto mažiau nei 2004 m.  

BPD poveikis užimtumui pramon÷s sektoriuje pasireišk÷ stipriausiai, palyginus su 
kitomis ūkio šakomis, nes čia buvo kuriamos ilgalaik÷s tiesiogin÷s darbo vietos.  

 
Struktūra 
 
Pramon÷je didžiausią dalį sudaro apdirbamosios gamybos šakos, generuojančios 

daugiau nei 80 proc. visos prid÷tin÷s vert÷s ir sukuriančios beveik 90 proc. šio sektoriaus 
darbo vietų. Prid÷tin÷s vert÷s ir užimtųjų pasiskirstymas 2004 m. ir 2008 m. pateiktas 
žemiau esančioje lentel÷je, kuri atskleidžia, kad 2004–2008 m. šalies pramon÷s struktūroje 
įvyko gana reikšmingų pokyčių. Savo pozicijas praranda tekstil÷s ir tekstil÷s gaminių, 
elektrin÷s ir optin÷s įrangos, medienos ir medinių dirbinių pramon÷s šakos, taip pat 
sumaž÷jo kokso, rafinuotų naftos produktų ir branduolinio kuro gamybos lyginamosios 
dalies prid÷tin÷ vert÷. Labai sparčią pl÷trą pademonstravo chemikalų, chemijos produktų ir 
dirbtinio pluošto pramon÷, išaugo maisto produktų, g÷rimų ir tabako, transporto įrangos, 
kitos niekur nepriskirtos gamybos, metalų ir metalo gaminių bei mineralinių produktų 
pramon÷s šakų prid÷tin÷s vert÷s dalis. 

 
 
 
 
 

                                           
4 Pagal EVRK: C. Kasyba ir karjerų eksploatavimas, D. Apdirbamoji gamyba, E. Elektros, dujų ir vandens 

tiekimas 
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Lentel÷ 17. Pramon÷s prid÷tin÷s vert÷s ir užimtųjų pasiskirstymas pagal pramon÷s šakas 
Dalis bendroje prid÷tin÷je 

vert÷je, proc. 
Dalis užimtųjų skaičiuje, 

proc. 

  2004 2008 Pokytis 2004 2008 Pokytis 
 C Kasyba ir karjerų eksploatavimas 2,1 2,0 0,0 1,5 1,4 -0,2 

 E Elektros, dujų ir vandens tiekimas 17,1 14,5 -2,5 10,3 9,3 -1,0 

 D Apdirbamoji gamyba 80,9 83,4 2,6 88,2 89,3 1,2 

 DA Maisto produktų, g÷rimų ir tabako gamyba 14,9 16,9 2,0 15,7 17,5 1,8 

 DG Chemikalų, chemijos produktų ir dirbtinių  
 pluoštų gamyba 3,8 10,5 6,7 2,0 3,6 1,6 

 DN Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba 6,7 7,9 1,2 6,7 14,3 7,6 
 DF Kokso, rafinuotų naftos produktų ir 
branduolinio 
 kuro gamyba 

9,3 7,6 -1,7 1,1 1,5 0,4 

 DB Tekstil÷s ir tekstil÷s gaminių gamyba 10,8 6,1 -4,7 22,4 14,0 -8,4 

 DD Medienos ir medinių dirbinių gamyba 6,9 5,6 -1,3 12,8 9,2 -3,6 

 DE Plaušienos, popieriaus ir popieriaus gaminių 
 gamyba; leidyba ir spausdinimas 5,0 4,7 -0,3 3,6 4,5 0,9 

 DJ Pagrindinių metalų ir metalo gaminių 
gamyba 

3,5 4,5 1,0 4,1 5,1 1,0 

 DH Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba 4,2 4,3 0,1 3,0 2,4 -0,6 

 DM Transporto įrangos gamyba 2,7 4,3 1,6 2,0 4,0 2,0 

 DL Elektrin÷s ir optin÷s įrangos gamyba 6,9 4,0 -2,9 6,6 3,9 -2,7 

 DI Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 3,1 4,0 0,9 3,0 5,0 2,0 
 DK Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir 
įrangos 
 gamyba 

2,8 3,0 0,2 4,4 4,0 -0,4 

 DC Odos ir odos dirbinių gamyba 0,3 0,2 -0,1 0,6 0,4 -0,3 

 CE Pramon÷ 100,0 100,0  100,0 100,0  
Šaltinis: SD 

 
Produkcijos apimtys ir jos pardavimo kryptys 
 
Pramon÷s produkcijos apimtys 2004–2008 m. laikotarpiu kasmet vidutiniškai augo po 

16 proc. ir 2008 m. siek÷ 18,55 mlrd. EUR (81 proc. daugiau nei 2004 m.). Pramon÷ yra 
daugiausia eksportuojantis Lietuvos ūkio sektorius. Gamybos įmon÷s eksporto rinkose 
realizuoja apie 60 proc. savo produkcijos. Tiesa, ekonomikos augimo metu sparčiai 
did÷jantis vidaus vartojimas ir „Mažeikių naftos” darbo sutrikimai l÷m÷, kad 2006–2007 m. 
vietin÷s rinkos lyginamoji pardavimų dalis buvo išaugusi iki 455 proc., tačiau 2008 m. 
pasikeitus situacijai vietin÷je rinkoje į vidaus rinką orientuotų pramon÷s šakų produkcijos 
paklausa sumaž÷jo, tod÷l eksporto rinkų dalis v÷l išaugo iki 60 proc. 

Daugelio Lietuvos ūkio sektorių įmon÷s eksportavo apie du trečdalius visos 
parduodamos produkcijos. Didžiausia eksporto dalimi pardavimuose pasižym÷jo tabako 
gamybos, taip pat radio–elektronikos gaminių, chemijos pramon÷s šakos. Chemijos 
pramon÷s reikšm÷s padid÷jimą nul÷m÷ palankios pasaulin÷s konjunktūros augant trąšų ir 
kitų Lietuvoje gaminamų cheminių medžiagų kainoms bei paklausai. Šios veiklos įtaka 
kuriant pramon÷s prid÷tinę vertę pakilo nuo 5 proc. 2004 m. iki 12 proc. 2008 m. 
Tradiciškai į vidaus rinką orientuotos šakos – maisto gaminių, statybinių medžiagų, baldų 
gamyba. 2004–2008 m. eksporto dalis padid÷jo labiausiai tabako, įstaigos įrangos ir 
kompiuterių gamyboje. Eksporto lyginamoji dalis daugiausiai sumaž÷jo odos, kitų 
elektronikos gaminių, medienos, tekstil÷s ir drabužių gamybos sektoriuose. Tai rodo, kad 
būtent šios ūkio šakos neatlaik÷ konkurencijos ir prarado tarptautin÷se rinkose tur÷tas 
pozicijas. 

 
 
 
 
 

                                           
5 Suminiai C. Kasybos ir karjerų eksploatavimo; D. Apdirbamosios gamybos duomenys 
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Lentel÷ 18. Pramon÷s produkcija ir jos pardavimo kryptys pagal pramon÷s šakas 

Produkcija, mln. EUR Eksporto dalis 
pardavimuose, proc. 

  
2004 2008 

Pokytis, 
proc. 2004 2008 

Pokytis, 
proc. 
punkto 

CE Pramon÷ 10272,1 18550,0 81    

E Elektros, dujų ir vandens tiekimas 1599,6 2473,3 55    

C Kasyba ir karjerų eksploatavimas 134,9 191,1 42 46 43 -3 

D Apdirbamoji gamyba 8537,6 15885,6 86 60 60 0 

15 Maisto produktų ir g÷rimų gamyba 1635,2 2828,0 73 31 34 4 

16 Tabako gaminių gamyba k.d. k.d.  59 100 41 

17 Tekstil÷s gaminių gamyba 353,9 339,2 -4 80 73 -6 
18 Drabužių siuvimas (gamyba) kailių 
išdirbimas ir dažymas 

541,1 420,8 -22 80 74 -6 

19 Odų rauginimas ir išdirbimas; lagaminų, 
rankinių, balno reikmenų, pakinktų ir 
avalyn÷s gamyba 

22,9 23,8 4 55 36 -19 

20 Medienos bei medienos ir kamštienos 
gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš 
šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba 

532,0 711,5 34 66 57 -9 

21 Plaušienos, popieriaus ir popieriaus 
gaminių gamyba 

92,8 158,9 71 46 46 -1 

22 Leidyba, spausdinimas ir įrašytų laikmenų 
tiražavimas 

252,5 361,0 43 13 12 0 

23 Kokso, rafinuotų naftos produktų ir 
branduolinio kuro gamyba 

k.d. k.d.  80 76 -3 

24 Chemikalų ir chemijos pramon÷s gaminių 
gamyba 

448,8 1903,8 324 82 80 -1 

25 Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba 330,6 561,4 70 43 54 11 
26 Kitų nemetalo mineralinių produktų 
gamyba 

247,7 519,6 110 17 19 2 

27 Pagrindinių metalų gamyba 16,9 60,5 258 65 74 9 
28 Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir 
įrenginius, gamyba 

267,5 473,4 77 41 42 1 

29 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir 
įrangos gamyba 

218,5 380,3 74 57 58 1 

30 Įstaigos įrangos ir kompiuterių gamyba 9,4 71,3 659 26 69 42 
31 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, elektros 
mašinų ir aparatūros gamyba 

254,2 207,1 -19 82 66 -16 

32 Radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei 
aparatūros gamyba 

316,7 142,7 -55 76 86 11 

33 Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų, 
įvairių tipų laikrodžių gamyba 

82,2 129,5 58 55 66 11 

34 Variklinių transporto priemonių, priekabų 
ir puspriekabių gamyba 

35,2 157,5 348 54 69 15 

35 Kitos transporto įrangos gamyba 141,1 313,6 122 74 69 -6 
36 Baldų gamyba; kita, niekur kitur 
nepriskirta, gamyba 

408,0 810,7 99 59 54 -4 

37 Antrinis perdirbimas 104,1 145,6 40 85 76 -8 
k.d. – konfidencialūs duomenys 
Šaltinis: SD 

 
Darbo našumas 
 
Lietuvos pramon÷je dominuoja tradicin÷s žemų ir vidutiniškai žemų technologijų 

pramon÷s šakos, kurios savo konkurencingumą ilgą laiką grind÷ santykinai žema darbo 
kaina. Tačiau tai buvo laikinas pranašumas, nes natūralu, kad augant gyvenimo lygiui šalyje 
did÷ja ir darbo kaina. Sektoriai, nepaj÷gę persiorientuoti į aukštesn÷s prid÷tin÷s gamybos 
produkciją ir reikšmingai padidinti darbo našumo, pralaimi konkurencin÷je darbo j÷gos 
kainų kovoje. 

Darbo našumas pagrindiniuose pramon÷s sektoriuose 2004–2008 m. išaugo, tačiau 
l÷čiau nei bendras šalies rodiklis: elektros, dujų ir vandens tiekimo veikloje – trečdaliu, 
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apdirbamosios gamybos sektoriuje – 36 proc., kasybos ir karjerų eksploatavimo veikoje – 
48 proc.  

Visą nagrin÷jamą laikotarpį kasybos ir karjerų eksploatavimo bei elektros, dujų ir 
vandens tiekimo veiklose darbo našumas reikšmingai viršijo Lietuvos vidurkį, o tarptautinio 
konkurencingumo požiūriu svarbiausioje apdirbamojoje gamyboje – buvo artimas šalies 
vidurkiui (2004 m. 13 proc. jį viršijo, 2008 m. – buvo 1 proc. mažesnis).  

 
Lentel÷ 19. Darbo našumas (prid÷tin÷ vert÷, tenkanti vienai faktiškai dirbtai valandai), 
EUR/val. 

 2004 2005 2006 2007 2008 Pokytis, 
% 

Visas ūkis 6,4 6,9 7,8 8,9 9,9 56,3 

Pramon÷   

Kasyba ir karjerų eksploatavimas 10,8 14,7 13,5 11,7 15,9 47,5 

Elektros, dujų ir vandens tiekimas 12,9 15,0 14,8 17,2 17,1 32,5 

  Apdirbamoji gamyba 7,2 7,5 8,4 9,1 9,8 36,0 

Apdirbamoji gamyba  
Maisto produktų, g÷rimų ir tabako gamyba  7,3 6,9 7,6 8,4 10,1 37,6 
Tekstil÷s ir tekstil÷s gaminių gamyba  3,8 3,7 3,8 4,1 4,6 19,6 

Odos ir jos dirbinių gamyba  3,6 4,2 4,2 3,9 5,0 38,1 

Medienos ir medienos gaminių gamyba  4,3 5,4 4,8 6,2 6,4 48,8 

Plaušienos, popieriaus ir popieriaus gaminių 
gamyba; leidyba ir spausdinimas 

10,4 10,2 13,6 11,2 10,9 5,1 

Chemikalų, chemijos pramon÷s gaminių ir 
cheminių pluoštų gamyba  15,4 33,2 27,8 33,9 30,9 101,2 

Guminių ir plastinių gaminių gamyba  11,1 10,8 13,2 14,1 19,0 71,8 
Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba  8,0 8,8 10,1 13,6 8,4 4,8 

Pagrindinių metalų ir metalo gaminių gamyba  6,3 5,5 7,7 11,0 9,1 45,7 

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos 
gamyba  5,1 7,7 8,0 10,3 7,7 52,7 

Elektrin÷s ir optin÷s įrangos gamyba  8,3 7,2 9,6 11,2 10,9 30,8 

Transporto priemonių gamyba  11,0 10,2 12,7 10,7 11,4 3,1 

  Kita, niekur nepriskirta, gamyba  7,9 6,2 7,5 6,8 5,8 -26,6 
Šaltinis: SD 

 
BPD poveikis sektorių produktyvumui skirtingas gamybos ir paslaugų sektoriuose – 

atitinkamai 0,01 proc. 2004 m. abiejose ūkio šakose (kaip ir BPD poveikis bendram 
ekonomikos produktyvumui) ir 0,8 proc. gamybos sektoriaus produktyvumui bei 0,53 proc. 
paslaugų sektoriaus našumui 2008 m. (palyginimui BPD poveikis bendram ekonomikos 
produktyvumui 2008 m. sudar÷ 0,35 proc., t. y. gamybos našumas viršijo 2,28 karto, o 
paslaugų – 1,5 karto), tod÷l vertintinas kaip stiprus. 

 
TUI 
 
2009 m. pradžioje pramon÷s sektoriaus įmon÷se sukauptų TUI vert÷ siek÷ 2,85 mlrd. 

Lt. 2004–2007 m. TUI kasmet augo ir 2007 m. buvo 4,63 mlrd. Lt, tačiau 2008 m. 
sumaž÷jo 38 proc. Dauguma TUI Lietuvoje susijusios su veikiančių bendrovių per÷mimu, 
„plyno lauko” investicijos lieka labai nedidel÷s. Tokio tipo investicijos užfiksuojamos 
medienos, tekstil÷s ir pan., t. y. tradicin÷se pramon÷s šakose. 

Pramon÷s dalies TUI pasiskirsčius pagal ekonomikos sektorių dinamiką paaišk÷jo, kad 
santykinai sparčiau pramon÷s įmon÷s TUI pritrauk÷ 2004–2006 m., kuomet sektoriuje buvo 
sukoncentruota daugiau nei pus÷ šalies TUI (53 proc.). Tačiau 2007–2008 m. sektoriaus 
patrauklumas užsienio investuotojams sumaž÷jo ir pramon÷s dalis šalies TUI portfelyje 
sumaž÷jo iki 31 proc. Analizuojant TUI į gamybos verslą duomenis, akivaizdu, kad kiti ūkio 
sektoriai (nekilnojamasis turtas, finansinis tarpininkavimas, mažmenin÷ prekyba) 
s÷kmingiau pritrauk÷ TUI. 
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2004–2008 m. laikotarpiu sukauptų TUI vert÷ apdirbamojoje pramon÷je palaipsniui 
augo. TUI patrauklių apdirbamosios pramon÷s įmonių skaičius maž÷jo d÷l 2004–2007 m. 
vykusios intensyvios šalies įmonių koncentracijos ir ausijungimų.  

2004–2008 m. apdirbamojoje gamyboje santykinai daugiausia TUI prarado odos 
pramon÷, taip pat tekstil÷s gaminių, maisto ir g÷rimų bei radio-elektronikos pramon÷s, TUI 
skaičius labiausiai maž÷jo odos, maisto ir g÷rimų, drabužių siuvimo, taip pat medienos ir 
radio-elektronikos pramon÷s šakose. Didžiausias teigiamas pokytis stebimas naftos 
perdirbimo, baldų ir kitų gaminių, gumos ir plastikų, IT, statybinių medžiagų ir pagrindinių 
metalų pramon÷se. 

 
Lentel÷ 20. Sukaupta TUI ir TUI įmonių skaičius pramon÷s šakose 

TUI vert÷, mln. EUR TUI įmonių skaičius 

  
2004 2009 

Pokytis, 
proc. 2004 2009 

Pokytis, 
proc. 

AQ Iš viso pagal ekonomines veiklas 3967,6 9149,5 131 2458 3013 23 

C Kasyba ir karjerų eksploatavimas 33,3 54,6 64 11 13 18 

E Elektros, dujų ir vandens tiekimas 175,2 681,8 289 15 16 7 

D Apdirbamoji gamyba 1233,8 2121,7 72 546 522 -4 

 Maisto produktų, g÷rimų ir tabako gamyba 464,0 450,0 -3 66 49 -26 

 Tekstil÷s gaminių gamyba 87,9 84,2 -4 41 40 -2 

 Drabužių siuvimas (gamyba) kailių 
 išdirbimas ir dažymas 29,2 32,5 11 60 46 -23 

 Odų rauginimas ir išdirbimas; lagaminų, 
 rankinių, balno reikmenų, pakinktų ir  
 avalyn÷s gamyba 

3,7 0,5 -87 9 4 -56 

 Medienos bei medienos ir kamštienos 
 gaminių, išskyrus baldus, gamyba;  
 gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų  
 gamyba 

56,4 104,6 85 94 77 -18 

 Plaušienos, popieriaus ir popieriaus 
 gaminių gamyba; leidyba ir spausdinimas 45,0 75,3 67 39 43 10 

 Rafinuotų naftos produktų ir chemijos  
 gaminių gamyba 225,8 777,8 244 25 23 -8 

 Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba 34,1 89,4 162 33 28 -15 

 Kitų nemetalo mineralinių produktų  
 gamyba 62,9 144,6 130 22 23 5 

 Pagrindinių metalų ir metalo gaminių  
 gamyba 23,8 51,4 116 52 47 -10 

 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir  
 įrangos gamyba 15,1 23,6 56 18 26 44 

 Įstaigos įrangos gamyba ir kompiuterių bei 
 elektros mašinų ir aparatūros gamyba 31,0 77,6 151 13 22 69 

 Radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei  
 aparatūros gamyba 52,1 22,5 -57 11 9 -18 

 Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų,  
 įvairių tipų laikrodžių gamyba 14,4 20,0 39 8 15 88 

 Transporto įrangos gamyba 70,3 110,9 58 25 27 8 

 Baldų gamyba; kita, niekur kitur  
 nepriskirta, gamyba; antrinis perdirbimas 18,2 56,9 213 30 43 43 

Šaltinis: SD 
 
BPD netur÷jo didel÷s reikšm÷s pritraukiant TUI į Lietuvą, tačiau SF paramos l÷šomis 

buvo įrengti pramoniniai parkai, sudarantys TUI pritraukimo potencialą pasibaigus BPD. 
 
SVV 
 
SVV pl÷tra yra vienas pagrindinių ekonomikos augimo veiksnių. 2009 m. sausio 1 d. 

SVV įmon÷s sudar÷ 99,4 proc. (arba 65,2 tūkst.) visų šalyje veikiančių įmonių, tūkstančiui 
Lietuvos gyventojų teko 19,4 veikiančių SVV įmonių (2007 m. – 17,6). SVV dalis bendroje 
prid÷tin÷je vert÷je 2004–2007 m. Lietuvoje padid÷jo nuo 51,6 proc. iki 52,9 proc. 
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Veikiančių MVĮ skaičius Lietuvoje per 2004–2009 m. išaugo beveik penktadaliu. Kasmet 
vidutiniškai įregistruojama 6,5 tūkst. MVĮ.  

 
Lentel÷ 21. MVĮ skaičius laikotarpio pradžioje, tūkst. 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pokytis, proc. 
Įregistruotų MVĮ skaičius per metus 6,0 5,3 6,0 6,8 8,1 6,8 14,2 

Išregistruotų MVĮ skaičius per metus 12,7 3,5 5,5 6,6 5,1 4,0 -68,4 

Veikiančių MVĮ skaičius 54,5 55,8 56,4 59,7 63,2 65,2 19,6 
Šaltinis: SD 

 
Ekonomine veikla užsiimantys fiziniai asmenys taip pat laikomi SVV subjektais. 2005–

2008 m. šių asmenų skaičius išaugo 32 proc. ir 2008 m. buvo lygus 162,9 tūkst. Nors pagal 
SVV išvystymo šalyje rodiklius Lietuva vis dar gerokai atsilieka nuo daugelio ES šalių, 2004–
2008 m. padaryta pažanga vertintina kaip patenkinama. 

Lietuvos ūkiui įžengus į nuosmukio fazę, artimiausiais metais galima tik÷tis MVĮ 
skaičiaus maž÷jimo, kuomet pasikeitusioje ekonomin÷je aplinkoje išliks tik efektyviai 
veikiantys ir sugebantys mažinti kaštus ūkio vienetai. 

SVV pl÷tros kontekste kaip svarbiausios nepalankios tendencijos išskiriamos – auganti 
verslo koncentracija stambiausiuose šalies miestuose, nepatenkinama SVV pl÷tra aukštų ir 
vidutiniškai aukštų technologijų srityse: 2009 m. net 70 proc. MVĮ veik÷ trijose stambiausių 
Lietuvos miestų apskrityse (dauguma – miestų jurisdikcijoje). Žemesniu ekonomikos 
išsivystymo lygiu pasižyminčiuose regionuose verslo vienetų toliau maž÷jo. Tai galima 
susieti su spartesne didmiesčių pl÷tra, augant nekilnojamojo turto ir kitų paslaugų verslams 
– tradiciniams MVĮ sektoriams. 

Šią prielaidą patvirtina ir MVĮ pasiskirstymo pagal ūkio šakas duomenys. Nuo 2004 m. 
iki 2008 m. smarkiai išaugo statybos bei nekilnojamojo turto ir kitų paslaugų reikšm÷, o 
apdirbamosios gamybos, žem÷s ūkio, prekybos svarba santykinai sumaž÷jo. Kitas 
neigiamas reiškinys – santykinai aukštesni žemos prid÷tin÷s vert÷s tradicinių ūkio šakų 
įmonių skaičiaus did÷jimo tempai. Aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų MVĮ pl÷tra 
išlieka nepatenkinama – jų skaičius analizuojamu laikotarpiu net sumaž÷jo, tačiau d÷l 
skirtingų priežasčių – kai kurios neatlaik÷ konkurencinio spaudimo (nefektyvi veikla, 
nekonkurencingi produktai, greitai besikeičiančios technologijos reikalauja nuolatinių 
investicijų ir išlaidų į MTTP ir t. t.) ir pasitrauk÷ iš rinkos, kitos – susijung÷ ar buvo įsigytos 
taip prarasdamos MVĮ statusą ir tapdamos didel÷mis įmon÷mis.  

Kartu 2009 m. su ekonomine recesija kaip MVĮ pl÷trą neigiamai veikiančias sąlygas 
galima pamin÷ti pablog÷jusias ilgalaikio kreditavimo sąlygas, ir iš em÷s pasikeitusią 
mokesčių sistemą, ypač taikomą fiziniams asmenims, vykdantiems ekonominę veiklą ir 
laikomais SVV subjektais. Tačiau ekonominis nuosmukis taip pat yra naujų MVĮ galimybių 
šaltinis, nes recesijos metu visada atsiranda naujų verslo nišų, be to, rinkai išsivalius nuo 
bankrutavusių ar neefektyviai veikusių MVĮ, jų vietą gali užimti naujai įkurtos MVĮ. 

BPD poveikis MVĮ pl÷trai pasireišk÷ nestipriai, daugiau sukuriant palankesnę verslui 
aplinką ir infrastruktūrą bei paslaugų verslą. 

 
Apibendrinimas ir palyginimas su ES rodikliais 
 
Analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje pramon÷ ir verslas išgyveno sparčios pl÷tros etapą 

bei struktūrinius pokyčius. Palankiai vertintinas ekonomikos persiskirstymas tarp 
ekonomikos sektorių art÷jant link ES ekonomikos struktūros. Pagal pramon÷s ind÷lį į BVP 
2004–2008 m. Lietuva reikšmingai sumažino skirtumą, pagal pramon÷s svarbą darbo 
rinkoje atotrūkis tarp mūsų šalies ir ES visą laikotarpį buvo nuosaikus.  

Kaip vienas svarbiausių neigiamų faktorių Lietuvos pramon÷je išskirtinas žemų ir 
vidutiniškai žemų technologijų ūkio šakų dominavimas. Aukštųjų ir vidutiniškai aukštų 
technologijų sektoriuje Lietuvoje dirba du kartus mažesn÷ užimtųjų dalis nei ES, dar 
didesnis skirtumas vertinant pagal aukštųjų technologijų sektorių eksporto dalį, kuri 2004–
2008 m. nuolat maž÷jo. Daug didesnę reikšmę technologijų vystymuisi pramon÷je tur÷jo ne 
tiek AVAT sektorių dalis visoje pramon÷je, kiek orientavimasis į aukštesn÷s prid÷tin÷s vert÷s 
produktus, gaminamus auštomis ir vidutiniškomis technolgijomis. Nepakankamas aukštomis 
technologijomis pagrįstos įrangos diegimas ir jomis pagrįstų produktų (paslaugų) gamybos 
augimas visuose pramon÷s sektoriuose iš esm÷s vis dar nulemia didžiulį Lietuvos įmonių 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 

 50 

atsilikimą nuo ES darbo našumo atžvilgiu. 2004–2008 m. šis atotrūkis sumaž÷jo, tačiau 
išliko daugiau nei tris kartus mažesnis nei ES. 

Duomenų prieinamumas apie SVV veiklą Lietuvoje ir ES yra gana ribotas ir smarkiai 
atsilieka. Remiantis 2006 m. duomenimis Lietuvoje SVV verslo reikšm÷ ekonomikai buvo 
artima ES šalies rodikliams, tačiau išsamesn÷ analiz÷ rodo, kad esminis skirtumas stebimas 
SVV sektoriaus struktūroje. ES šalyse labai svarbus vaidmuo tenka mikro įmon÷ms, 
Lietuvoje atvirkščiai – kuo smulkesn÷ įmon÷, tuo jos ind÷lis į bendrą šalies ekonomiką 
menkesnis, tod÷l socialiniu (darbo vietos) ir ekonominiu (prid÷tin÷s vert÷s) aspektu 
vidutinių įmonių svarba didžiausia (kalbant apie MVĮ). Lietuvos SVV sektorius yra 
pakankamai lankstus ir dinamiškas, tačiau mažesnį mikro įmonių ind÷lį į šalies ekonomiką 
pirmiausia lemia mažas vietin÷s rinkos dydis, tod÷l tokios įmon÷s gali veikti tik kaip labai 
nedidel÷ ribota rinkos niša, kitos mikro įmon÷s priverstos augti ir (arba) apsijungti. Būtinyb÷ 
ir geb÷jimas dirbti nepalankesn÷mis sąlygomis nei daugelyje ES šalių (d÷l mažos rinkos, 
didesn÷s biurokratin÷s naštos, palyginus su dauguma ES šalių), baigiančių ir pradedančių 
veiklą nuolatinis MVĮ skaičiaus kitimas rodo aukštą Lietuvos verslumo lygį. 

 
Lentel÷ 22. Pramon÷s rodikliai Lietuvoje ir ES 

2004 m. 2008 m. 

  Lietuva ES-27 Skirtumas6 Lietuva ES-27 Skirtumas 

Pramon÷s dalis bendroje prid÷tin÷je vert÷je, % 25,8 20,3 5,5 21,5 20,1 1,4 

Pramon÷s dalis užimtųjų skaičiuje, % 20,1 18,4 1,7 19,5 17,4 2,1 

Pramon÷s darbo našumas, EUR/val. 7,9 28,6 27,6 10,6 34,1 31,1 
Aukštųjų technologijų sektoriaus dalis eksporte, 
% 

2,7 18,5 -15,8 4,71 16,61 -11,9 

Aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų 
sektoriaus dalis užimtųjų skaičiuje, % 

2,8 6,8 -4,0 3,0 6,7 2 -3,7 

SVV įmonių dalis, %    99,71 99,81  
SVV įmonių dalis bendroje prid÷tin÷je vert÷je1, 
% 

   56,71 57,71  

SVV įmonių dalis užimtųjų skaičiuje1, %    71,31 67,41  
1 2006 m. 
2 2007 m. 
Šaltinis: Eurostat 

 

1.4.2 MTTP, inovacijos 

Investicijos į MTTP ir inovacijas 
 
Nors Lietuvos nacionalin÷s politikos strateginiuose dokumentuose prioritetizuojama 

MTTP ir inovacijų sektoriaus pl÷tra, investicijos į šį sektorių išliko santykinai mažos. 2008 m. 
investicijos į MTTP Lietuvoje sudar÷ 0,80 proc. nuo BVP. 2004–2007 m. MTTP investicijų 
lygis šalyje, nepaisant spartaus BVP augimo, išlaik÷ did÷jimo kryptį ir išaugo nuo 0,75 iki 
0,81 proc. BVP. Pagal išankstinius 2008 m. rezultatų įvertinimus, MTTP išlaidų ir BVP 
santykis sumaž÷jo iki 0,8 proc.  

MTTP investicijų apimtys visą nagrin÷jamą laikotarpį augo ir 2008 m. sudar÷ 257,8 
mln. EUR (88 proc. daugiau nei 2004 m.). Pagrindinis MTTP finansavimo šaltinis išlieka 
valdžios l÷šos, tačiau santykinai did÷ja užsienio l÷šos, nežymiai, bet auga verslo ir aukštojo 
mokslo institucijų dalis. 2004 m. valdžios l÷šų dalis sumaž÷jo nuo 63 iki 56 proc., užsienio 
l÷šų (apima ES ir kitų išorinių fondų l÷šas) lyginamoji dalis išaugo nuo 11 iki 16 proc., o 
verslo ir aukštojo mokslo sektorių dalys padid÷jo po 1 proc. punktą ir atitinkamai sudar÷ 21 
ir 7 proc. MTTP investicijų verslo ir aukštojo mokslo sektoriuose augimui svarbi buvo SF 
parama, nes verslas ir aukštasis mokslas tur÷jo prisid÷ti ir savo l÷šomis, tod÷l bendra MTTP 

                                           
6 Rodiklių, išreikštų kaip procentin÷ dalis skirtumas skaičiuojamas iš Lietuvos rodiklio atimant ES rodiklio 

reikšmę, gaunamas skirtumas procentiniais punktais parodo, kiek Lietuvos rodiklis yra mažesnis (-) arba didesnis 
(+) nei ES. Pvz., pramon÷s lyginamosios dalies skirtumas = 25,8-20,3 = 5,5 proc. punkto. 

Rodiklių, išreikštų absoliučia išraiška skirtumas apskaičiuojamas kaip santykis, kur ES rodiklis prilyginamas 
100 proc. Jei skirtumas mažesnis nei 100 proc. – Lietuvos rodiklis nesiekia ES lygio, jei didesnis – viršija. Pvz., 
pramon÷s darbo našumo skirtumas = (7,9/28,6)*100 = 27,6 proc., tai rodo, kad Lietuvoje darbo našumas 2004 
m. siek÷ 27,6 proc. ES darbo našumo. 

Pateikta skirtumo tarp Lietuvos ir ES rodiklių skaičiavimo metodika taikoma visame 1.6 skyriuje. 
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apimtis šiose ūkio šakose augo. Verslas daugiau investavo į MTTP ir d÷l augusios 
ekonomikos 2004–2008 m., siekdamas didesnio ilgalaikio konkurencingumo, o šios 
investicijos 2006–2007 m. pasiek÷ piką. Prasid÷jęs ekonominis nuosmukis 2008 m. 
pristabd÷ MTTP investicijų augimą verslo įmon÷se, tačiau nenukrito iki 2004 m. lygio. Tai 
rodo MTTP jautrumą išor÷s investicijoms ir paramai. 

 
Lentel÷ 23. MTTP išlaidos pagal finansavimo šaltinį 
  2004 2005 2006 2007 2008 
Išlaidų MTTP santykis su BVP, % 0,75 0,75 0,79 0,81 0,80 
Išlaidos MTTEP, mln. EUR 136,9 157,0 190,5 232,6 257,8 
Išlaidų struktūra pagal finansavimo šaltinį,% 100 100 100 100 100 
 Verslo įmonių l÷šos 20 21 26 25 21 
 Valdžios l÷šos 63 63 54 48 56 
 Aukštojo mokslo institucijų l÷šos 6 6 5 7 7 
 Ne pelno institucijų l÷šos 0 0 1 1 0 
 Užsienio l÷šos 11 11 14 20 16 
Šaltinis: SD 

 
MTTP išlaidos pasiskirsto trijuose sektoriuose: didžiausia šių l÷šų dalis tenka aukštojo 

mokslo sektoriui – 2008 m. 53 proc. (2004 m. – 54 proc.), verslo sektoriui skiriama dalis 
nagrin÷jamu laikotarpiu padid÷jo nuo 21 iki 24 proc., o valdžios sektoriuje – sumaž÷jo nuo 
25 iki 23 proc. Verslo sektoriaus MTTP išlaidų dalies padid÷jimas vertintinas kaip teigiamas 
poslinkis, nes l÷šos investuojamos tikslingiau, efektyviau, labiau orientuojantis į verslo 
poreikius ir ilgalaikio konkurencingumo stiprinimą, tuo pačiu duodami teisingi signalai 
viešajam sektoriui ir mokslo institucijoms d÷l mokslo tyrimų krypčių, racionaliau naudojant 
ribotas l÷šas MTTP visuose sektoriuose, skatinant mokslo ir verslo bendradarbiavimą.  

Didžiausia MTTP išlaidų dalis tenka darbo užmokesčiui – 2008 m. tam buvo skirta 51 
proc. l÷šų (2004 m. – 54 proc.), ilgalaikio turto įsigijimui l÷šų dalis nagrin÷jamu laikotarpiu 
išaugo nuo 14 iki 19 proc., o kitos išlaidos sudar÷ apie 30 proc. 

 
MTTP darbuotojai 
 
MTTP veikloje dalyvaujančių darbuotojų skaičius 2004–2008 m. išaugo 2,2 tūkst. iki 

18,6 tūkst., tai sudaro 1,5 proc. visos darbo j÷gos (2004 m. 1,02 proc.). 70 proc. MTTP 
darbuotojų dirba aukštojo mokslo, valdžios sektoriuose – 16 proc. Pozityviai vertintinas 
augantis verslo sektoriaus darbuotojų įsitraukimas į MTTP veiklą. Šios ūkio šakos darbuotojų 
dalis 2004–2008 m. išaugo nuo 8 iki 14 proc. (aukštojo mokslo ir valdžios sektorių 
lyginamoji dalis maž÷jo). 

 
Lentel÷ 24. MTTP darbuotojai pagal sektorius, tūkst. 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Pokytis, 
proc. 

Iš viso pagal sektorių 16,4 16,3 16,4 18,5 18,6 13 
Aukštojo mokslo sektorius 11,8 11,5 11,8 12,9 13,0 10 
Valdžios sektorius 3,3 3,3 3,1 3,1 3,0 -9 
Verslo įmonių sektorius 1,3 1,6 1,6 2,5 2,6 97 
Šaltinis: SD 

 
Vis dar išlieka pagrindin÷s MTTP srities silpnyb÷s: nepakankamas bendradarbiavimas 

tarp mokslo įstaigų ir verslo, žemas šios srities atstovų verslumo lygis, senstanti 
mokslininkų ir tyr÷jų bendruomen÷, sukurta MTTP infrastruktūra panaudojama tik iš dalies 
efektyviai d÷l kvalifikuotų MTTP darbuotojų ir tyr÷jų trūkumo ar nepakankamo jų veiklos 
finansavimo. 

 
MTTP ir inovacijų sektoriaus veiklos rodikliai 
 
Nepaisant santykinai teigiamų MTTP finansavimo tendencijų, šių investicijų 

efektyvumo laipsnis Lietuvoje yra itin žemas. Kaip vienas pagrindinių inovacijų rodiklių BPD 
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buvo naudojamas patentinių paraiškų skaičius. 2005–2008 m. laikotarpiu Valstybinio 
patentų biuro duomenimis, Lietuvos pareišk÷jai pateik÷ 281 nacionalinę paraišką 
(vidutiniškai 70 per metus) ir tik 1 tarptautinę paraišką per tą patį laikotarpį. Kita vertus, 
pats MTTP veiklos neapibr÷žtumo pobūdis lemia, kad rodiklius, orientuotus tik į galutinį 
rezultatą, netikslinga naudoti efektyvumui matuoti, nes patentinių paraiškų nagrin÷jimo 
trukm÷ ilga, be to, pastarieji ne visuomet ekonomiškai naudinga, jei patentavimo išlaidos 
viršija teikiamą naudą. 

 
Apibendrinimas ir palyginimas su ES rodikliais 
 
Nagrin÷jamu laikotarpiu MTTP situacija Lietuvoje iš esm÷s nepasikeit÷, išliko tos 

pačios problemos: mažos išlaidos MTTP, silpnas MTTP potencialas privačiame sektoriuje, 
nepakankamas bendradarbiavimas tarp mokslo įstaigų ir verslo įmonių, senstanti 
mokslininkų ir tyr÷jų bendruomen÷.  

Pagal MTTP išlaidas, išreikštas kaip BVP dalis, Lietuva nuo ES vidurkio atsilieka 
daugiau kaip 2 kartus ir visą 2004–2008 m. laikotarpį šis skirtumas išliko didelis. MTTP 
finansavimo šaltinių struktūra parodo esminį skirtumą – ES dominuoja verslo sektoriaus 
investicijos į MTTP, o Lietuvoje verslo dalis yra santykinai nedidel÷, pagrindinę l÷šų dalį 
skiria valstyb÷. Tai gali būti viena esminių menko MTTP efektyvumo priežasčių, nes mokslo 
ir verslo bendruomen÷s yra stipriai nutolusios ir jų bendradarbiavimo lygis vis dar teb÷ra 
žemas.  

Išryšk÷jusi nauja tendencija – MTTP veiklos augimas versle, nes ji n÷ra savitikslinis 
procesas, o siekis pritaikyti MTTP rezultatus praktikoje ir kitose visuomenei svarbiose 
srityse, pvz., sveikatos apsaugoje, švietime, kituose ūkio ir viešajame sektoriuose. MPPT 
veiklos versle rezultatas – nauji konkurencingi produktai, darbo vietos aukštesn÷s 
kalifikacijos darbo j÷gai ir tuo pačiu didesn÷s pajamos darbuotojams, biudžetams, galimyb÷ 
išsiugdyti jaunus tyr÷jus, taip sumažinant „protų nutek÷jimo“ poveikį. 

Žemą MTTP investicijų efektyvumo lygį patvirtino ir EK atliktas tyrimas7, kuriame 
pagal visuminį inovatyvumo indeksą Lietuva yra priskiriama besivejančių valstybių grupei. 
Kaip silpniausi Lietuvos MTTP ir inovacijų veiklos parametrai išskiriami: MTTP ir inovacijų 
našumas, įmonių investicijos į MTTP ir inovacijas, inovatorių pl÷tra. Santykin÷ Lietuvos 
stipryb÷ MTTP ir inovacijų srityje – žmogiškieji ištekliai. Reikšmingas teigiamas pokytis – 
finansavimo ir paramos srityje. 

 
Lentel÷ 25. MTTP rodikliai Lietuvoje ir ES 

2004 m. 2008 m. 
  

Lietuva ES-27 Skirtumas Lietuva ES-27 Skirtumas 
Išlaidos MTTP, % nuo BVP 0,8 1,8 -1,0 0,8 1,9 -1,1 
Valstyb÷s išlaidos MTTP, % 
nuo BVP 0,5 0,6 -0,1 0,4 0,6 -0,2 

Verslo išlaidos MTTP, % 
nuo BVP 0,2 1,0 -0,8 0,2 1,0 -0,8 

MTTP darbuotojų dalis 
užimtųjų skaičiuje, % 

1,0 1,4 -0,4 1,21 1,51 -0,3 
1 2007 m. 
Šaltinis: Eurostat 

 
BPD poveikis MTTP investicijoms pasireišk÷ vidutiniškai – jei vertinant bendrą MTTP 

investicijų augimą absoliučiomis reikšm÷mis, kuris padid÷jo 1,8 karto nuo 2004 m. iki 2008 
m. ir BPD poveikis sudar÷ tik dalį šio did÷jimo, tai nagrin÷jant MTTP investicijų augimą 
verslo ir aukštojo mokslo sektoriaus akivaizdu, kad MTTP investicijų augimas buvo beveik 
išimtinai nulemtas BPD skatinamojo poveikio. 

 
 
 
 
 
                                           
7 European Innovation Scoreboard 2008: 
http://www.proinno-europe.eu/EIS2008/website/docs/EIS_2008_Final_report.pdf 
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1.4.3 Turizmas 

Bendra informacija apie sektorių 
 
Paprastai turizmo sektorius yra tapatinamas su viešbučių ir restoranų ekonomikos ūkio 

šaka. Šis skirstymas yra sąlyginis ir turizmo įtaką šalies ekonomikai atspindi tik iš dalies, 
nes realiai turizmo srautai veikia gerokai platesnį ekonomikos sričių ratą (transporto, 
prekybos, pramogų, laisvalaikio paslaugų, kultūros ir pan.).  

2008 m. viešbučiai ir restoranai sukūr÷ 246,0 mln. EUR prid÷tin÷s vert÷s. 2004–2008 
m. sektoriaus prid÷tin÷s vert÷s augimui didelę reikšmę tur÷jo infliacijos procesas, tod÷l 
nominalus augimas (60 proc.) buvo apie 3 kartus didesnis nei realus sektoriaus augimas (18 
proc.). Viešbučių ir restoranų dalis šalies bendrai prid÷tinei vertei šiuo laikotarpiu sumaž÷jo 
nuo 1,5 proc. iki 1,3 proc. 

Viešbučių ir restoranų sektoriaus užimtųjų skaičius nuo 2004 m. iki 2008 m. padid÷jo 
8,3 tūkst. (arba 28 proc.). iki 38,4 tūkst. asmenų. Darbo rinkoje sektoriaus svarba išaugo: 
2004 m. teko 2,1 proc. šalies užimtųjų, 2008 m. – 2,5 proc. Dar svarbiau, kad viešbučių ir 
restoranų sektoriaus darbo vietos buvo kuriamos daugelyje regionų, ne tik didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose. Steigiant darbo vietas viešbučių ir restoranų sektoriuje prisid÷jo BPD 
įgyvendinimas – buvo modernizuojama apgyvendinimo infrastruktūra, įskaitant kaimo 
turizmą, pl÷tojami ir turizmo reikm÷ms pritaikomi įvairūs objektai, kvalifikacijos k÷limas ir 
persikvalifikavimas leido sukurti didesnį darbo vietų skaičių šiuose sektoriuose nei be SF 
paramos. BPD reikšm÷ darbo vietų kūrimui vertintinas kaip didesn÷ nei vidutin÷ visai 
ekonomikai, tačiau d÷l nedidel÷s šių sektorių dalies visoje BPV bei d÷l šios dalies 
sumaž÷jimo 2004–2008 m. manoma, kad BPD poveikis pasireišk÷ vidutiniškai. 

Skirtingos sektoriaus reikšm÷s BVP ir darbo rinkos kitimo kryptys rodo neigiamas 
tendencijas vertinant darbo našumo pokyčius. Viešbučiuose ir restoranuose darbo našumas 
labai atsilieka nuo šalies ir 2004–2008 m. atotrūkis dar labiau išaugo: 2004 m. sudar÷ 65 
proc. (4,1 EUR/val.) šalies lygio, 2008 m. – 51 proc. (5,1 EUR/val.). Tokį neigiamą poveikį 
darbo našumui turizmo sektoriuje vis dar stipriai lemia didelis sezoniškumas, neleidžiantis 
sukurti daugiau prid÷tin÷s vert÷s ir žemesn÷ darbo j÷gos kaina paslaugų sektoriuje apskritai 
(išskyrus ITC sektorių). 

 
Turizmo srautai 
 
Turistų srautai Lietuvoje 2004–2008 m. laikotarpiu kasmet sparčiai did÷jo, tik 2008 m. 

buvo stebimas sul÷t÷jimas, kurį l÷m÷ pasaulin÷ recesija ir pablog÷jęs Lietuvos 
pasiekiamumas d÷l oro skrydžių sumaž÷jimo per Vilniaus oro uostą. 2008 m. Lietuvoje 
turistų skaičius 2004 m. lygį viršijo 63 proc. ir siek÷ 1,83 mln. Suteiktų nakvynių skaičius 
per tą patį laikotarpį padid÷jo tik 37 proc. (5,08 mln. nakvynių), tai rodo trump÷jančią 
vidutinę viešnag÷s trukmę. 

 
Lentel÷ 26. Apgyvendintų svečių ir suteiktų nakvynių skaičius bei pasiskirstymas tarp 
vietinių ir užsienio turistų 
  2004 2005 2006 2007 2008 
Apgyvendinta svečių, tūkst. 1119,1 1325,6 1540,5 1779,8 1825,8 
Lietuvos gyventojų dalis,% 47 49 51 52 50 
 užsieniečių dalis, % 53 51 49 48 50 
Suteikta nakvynių, tūkst. 3695,4 4251,1 4721,9 5191,4 5077,4 
 Lietuvos gyventojų dalis,% 59 59 59 61 60 
 užsieniečių dalis, % 41 41 41 39 40 
Šaltinis: SD 

 
Vietinių turistų skaičius augo šiek tiek sparčiau nei atvykstančių iš užsienio, tai nul÷m÷ 

Lietuvos gyventojų lyginamosios dalies padid÷jimą nuo 47 iki 50 proc. (2007 m. vietinių 
turistų dalis buvo išaugusi iki 52 proc., daugiausia d÷l perkamosios galios padid÷jimo, 
patrauklių turizmo objektų ir apgyvendinimo vietų sutvarkymo). Suteiktų nakvynių 
struktūra kito nežymiai, vietinių turistų nakvyn÷s 2008 m. sudar÷ 60 proc. (2004 m. – 59 
proc.), užsieniečių – 40 proc. 
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Svečiai iš užsienio daugiausia atvyksta iš ES šalių (36 proc. bendro turistų skaičiaus), 
NVS šalių dalis daug mažesn÷ – 8 proc. Didžiausia turistų dalis tradiciškai yra iš PL, DE, RU, 
LV. 2004–2008 m. turistų struktūra keit÷si nelabai stipriai, bendra tendencija – sumaž÷jo 
ES šalių lyginamoji dalis (2 proc. punktais), NVS dalis išaugo. ES šalių lyginamosios dalies 
sumaž÷jimą bendroje turistų struktūroje l÷m÷ pasaulinis turizmo sektoriaus bumas 2004–
2007 m. ekonomikos augimo laikotarpiu ir atitinkamai did÷jo konkurencija tarp turizmui 
patrauklių šalių. Turistai iš ES šalių Lietuvą traktavo kaip vieną iš Baltijos šalių, tai paaiškina 
užsienio turistų nakvynių trukm÷s trump÷jimą. 

Daugelis turistų rinkosi viešbučių tipo apgyvendinimo įstaigas, jų dalis išaugo nuo 68 
proc. 2004 m. iki 73 proc. 2008 m. Viešbučių dalies bendroje turizmo rinkoje augimą l÷m÷, 
visų pirma, užsieniečių srauto did÷jimas, kadangi pastarieji daugiausia apsistodavo būtent 
viešbučiuose. Poilsio namų ir namelių populiarumas sumaž÷jo labai ryškiai – nuo 12 iki 6 
proc. Sveikatingumo įstaigų dalis taip pat maž÷jo, tačiau l÷tesniais tempais – 2008 m. buvo 
7 proc., t. y. 3 proc. punktais mažesn÷ nei 2004 m. Pažym÷tina, kad sveikatingumo įstaigų 
dalies maž÷jimas l÷t÷jo, nes 2004–2008 m. šie objektai buvo intensyviai modernizuojami, 
pritaikomi šiuolaikiniams turistų reikalavimams, daugiau orientuojami į sveikatingumo ir 
sveikatinimo paslaugas bei pramogas. 

BPD poveikis turistų srautui išryšk÷jo visoje Lietuvoje sutvarkant patrauklius objektus 
ir pritaikant juos turistų reikm÷ms, sukuriant naujus objektus, šiuolaikinius standartus 
atitinkančias apgyvendinimo ir sveikatingumo paslaugas bei atskleidžiant nacionalinius 
ypatumus per kaimo turizmo paslaugų išaugusią pasiūlą, gerinant turizmo sektoriuje 
dirbančiųjų kvalifikaciją, įvaizdį bei informacijos pateikimą turistams prienamomis kalbomis 
ir formomis. BPD poveikis turistų srauto augimui vertintinas kaip vidutinis.  

 
Apgyvendinimo infrastruktūra 
 
Apgyvendinimo infrastruktūra šalyje pl÷t÷si nuosaikiai, ryškesni buvo struktūriniai 

pokyčiai. 2004–2008 m. apgyvendinimo įstaigų skaičius išaugo nuo 637 iki 810 (27 proc.), 
tačiau realiai vietų pasiūla padid÷jo tik 4 proc. (nuo 45,9 iki 47,7 tūkst.). Tai rodo, kad 
apgyvendinimo sektoriuje stebima įstaigų smulk÷jimo tendencija. 

 
Lentel÷ 27. Apgyvendinimo įstaigų rodikliai 
  2004 2005 2006 2007 2008 
Apgyvendinimo įstaigų skaičius, vnt 637 663 715 748 810 
Vietų skaičius, tūkst. 45,9 43,7 45,1 47,7 47,7 
Vietų skaičiaus pasiskirstymas pagal įstaigos tipą, %: 100 100 100 100 100 
 Viešbučių dalis, % 39 44 46 44 44 
 Poilsio namų (namelių) dalis, % 26 23 18 18 17 
 Sveikatingumo įstaigų dalis, % 16 15 13 14 14 
 Kitų įstaigų dalis, % 19 19 23 25 25 
Šaltinis: SD 

 
Didžiausia vietų pasiūla yra viešbučių tipo įstaigose. Viešbučių vietos 2008 m. sudar÷ 

44 proc., t. y. 5 proc. punktais daugiau nei 2004 m. Poilsio namų ir namelių dalis sumaž÷jo 
nuo 26 iki 17 proc., tačiau šios įstaigos išlieka antroje vietoje. Sveikatingumo įstaigų dalis 
sumaž÷jo 2 proc. punktais iki 14 proc. 

Viešbučių vietų užimtumas iki 2007 m. did÷jo ir buvo pasiekęs 36,1 proc., tačiau 2008 
m. d÷l prasid÷jusio pasaulinio ekonomikos nuosmukio smuktel÷jo iki 34,4 proc. 

BPD poveikis apgyvendinimo paslaugoms vertintinas kaip vidutinis – nors pačių 
apgyvendinimo įstaigų skaičius maž÷jo, įvyko kokybiniai pasikeitimai, susiję su atitiktimi 
šiuolaikiniams reikalavimams ir naujų paslaugų (SPA, vandens pramogų, sveikatinimo ir 
sveikatingumo, konferencijų ir pan.) pasiūla, kurie didžiąja dalimi buvo paskatinti BPD 
l÷šomis ar galimyb÷s pasinaudoti jomis (tur÷jo teigiamos įtakos ir negavusiems paramos). 
BPD l÷šos leido sumažinti apgyvendinimo įstaigų užimtumo sezoniškumą, kuris ir toliau 
Lietuvoje išlieka labiausiai šių paslaugų pl÷trą ribojantis veiksnys. 
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Kaimo turizmas 
 
Nagrin÷jamu laikotarpiu sparčiai pl÷t÷si kaimo turizmo apimtys. Poilsiautojų skaičius 

kaimo sodybose 2004–2008 m. padid÷jo 3,1 karto ir 2008 m. buvo lygus 321,7 tūkst. 
Nakvynių skaičius augo daug l÷čiau d÷l vidutin÷s viešnag÷s trump÷jimo tendencijos: 2004 
m. vidutiniškai buvo apsistojama 3,2 nakvyn÷s, o 2008 m. – 1,9 nakvyn÷s. 

Kaimo turizmas populiarus tarp vietinių poilsiautojų, jų dalis nagrin÷jamu laikotarpiu 
svyravo apie 90 proc. Be to, vietinių poilsiautojų augimas (3,2 karto) viršijo užsieniečių 
skaičiaus padid÷jimą (2,6 karto). Pastarųjų dominavimą bendrame poilsiautojų skaičiuje 
l÷m÷ išaugusi perkamoji galia bei pačios kaimo turizmo paslaugos artimumas vietinių turistų 
poreikiams ir mentalitetui. 

Kaimo sodybų skaičius 2004–2008 m. išaugo nuo 361 iki 546, vietų skaičius padid÷jo 
88 proc. ir 2008 m. pasiūla siek÷ 10,2 tūkst. vietų. Vidutinis vietų skaičius vienoje sodyboje 
padid÷jo nuo 15 iki 19. 

 
Lentel÷ 28. Pagrindiniai kaimo turizmo rodikliai 
  2004 2005 2006 2007 2008 
Kaimo turizmo sodybų skaičius, vnt 361 398 531 538 546 
Vietų skaičius, tūkst. 5,44 6,74 9,27 9,64 10,23 
Vidutinis vietų skaičius vienoje sodyboje 15 17 17 18 19 
Apgyvendinta poilsiautojų, tūkst. 102,7 155 246,5 293,7 321,7 
 Lietuvos gyventojų, % 88 88 90 88 90 
 užsieniečių, % 12 12 10 12 10 
Suteikta nakvynių, tūkstю 325,5 440,1 455,4 613,6 615,4 
 Lietuvos gyventojų, % 86 89 88 87 90 
 užsieniečių, % 14 11 12 13 10 
Šaltinis: SD 

 
Turizmui patraukliausiose apskrityse – Utenos, Vilniaus ir Alytaus – yra didžiausia 

kaimo turizmo pasiūla (pagal siūlomas vietas), kartu šioms apskritims tenka 62 proc. visų 
kaimo turizmo sodybų vietų: Utenos apskričiai – 28 proc., Alytaus – 18 proc., Vilniaus – 17 
proc. 

BPD poveikis pasireišk÷ pačiu turizmo skaičiaus did÷jimu, personalo apmokumu, IT 
diegimu, taip pat tur÷jo paskatinamąjį efektą net negavusiems paramos. Kaimo turizmo 
sodybų, vietų jose skaičiaus, poilsiautojų ir suteiktų nakvynių kiekio augimas rodo stiprų 
BPD poveikį kaimo turizmo pl÷trai. 

 
Apibendrinimas ir palyginimas su ES rodikliais 
 
Lietuvos turizmui integracija į ES tur÷jo reikšmingą teigiamą įtaką, sparčiai augo 

turizmo srautai, buvo modernizuota infrastruktūra, tačiau pagal sektoriaus ekonominę 
reikšmę Lietuva atsilieka nuo ES. Net įvertinus, kad Lietuva yra ne itin turizmui palankioje 
teritorijoje (lyginant su Pietų Europos šalimis, kurios yra pagrindin÷s turizmo traukos rinkos 
ES), šalis pagal turizmo sektoriaus išsivystymo lygį atsilieka nuo daugumos šalių. Baltijos 
jūros regione turizmo sektoriaus sukuriama prid÷tin÷s vert÷s dalis svyruoja 1,2–1,9 proc. 
intervale. Didžiausia dalis yra LV, Baltijos šalių vidurkį taip pat viršija EE ir DE. SE, DK ir FI 
ši dalis siekia 1,5 proc. ir atitinka regiono vidurkį, o Lietuvoje ir PL turizmo įtaka BVP yra 
mažiausia. Pagal turizmo sektoriaus prid÷tinę vertę vienam gyventojui, labiausiai išvystytas 
turizmas yra DK, SE, FI ir DE (400-500 EUR/gyv.), likusiose šalyse šis rodiklis kelis kartus 
mažesnis, o Lietuvoje ir PL net nesiekia 100 EUR/gyv. 

Pagal turizmo paklausos intensyvumą (nakvynių skaičių tenkantį vienam šalies 
gyventojui) Lietuva nuo ES vidurkio atsilieka labai stipriai, tačiau 2004–2008 m. šalyje 
turizmas vyst÷si sparčiau nei vidutiniškai ES, ir leido šį atotrūkį sumažinti. Tiesa, reik÷tų 
įvertinti, kad vidutiniškai Baltijos regione vienam gyventojui tenka 3 nakvyn÷s (pats 
regionas yra mažiau patrauklus). Tačiau net ir tarp Baltijos jūros regiono šalių Lietuva užima 
paskutinę vietą ir kartu su LV ir PL yra priskiriama prie žemo turizmo paklausos 
intensyvumo šalių (nuo regiono vidurkio atsilieka du ar daugiau kartų). Tokią pad÷tį lemia 
keletas veiksnių – užsienio turistams patrauklių objektų trūkumas ir jų išsibarstymas po visą 
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Lietuvą, nepakankamai išvystyta turizmo ir apgyvendinimo infrastruktūra, neintensyvi 
rinkodara ir informacijos apie šalį sklaida, iki šiol nesusiformavęs aiškus Lietuvos kaip 
turizmui patrauklios šalies įvaizdis, nuo 2008 m. pablog÷jęs Lietuvos pasiekiamumas per 
Vilniaus oro uostą. 

Infrastruktūros išvystymo lygiui šalyse palyginti naudojamas vietų, tenkančių 
tūkstančiui gyventojų, rodiklis. Čia taip pat vietų atsilikimas lyginant su ES šalimis yra labai 
didelis – daugiau nei 5 kartus. 2004–2008 m. situacija beveik nepasikeit÷. 

 
Lentel÷ 29. Turizmo rodikliai Lietuvoje ir ES 

2004 m. 2008 m. 

  Lietuva ES-27 Skirtumas Lietuva ES-27 Skirtumas 

Viešbučių ir restoranų dalis 
prid÷tin÷je vert÷je, % 

1,5 2,9 -1,4 1,3 2,9 -1,6 

Užimtųjų viešbučių ir restoranų 
sektoriuje dalis, % 

2,1 4,4 -2,3 2,5 4,6 -2,1 

Vietų skaičius tūkstančiui gyventojų 9,4 52,4 17,9 9,91 55,11 18,0 

Nakvynių skaičius vienam 
gyventojui 

0,6 4,4 13,6 1,01 4,71 21,3 

1 2007 m. 
Šaltinis: Eurostat 

 
BPD poveikis infrastruktūrai išryšk÷jo viešuosius turizmo infrastruktūros objektus 

pritaikant turistų reikm÷ms ir nors šis poveikis 2004–2008 m. laikotarpiu vertintinas kaip 
nežymus, jis tur÷s ilgaikį efektą ir pasireikš jau pasibaigus BPD. 

 

1.4.4 Žem÷s ūkis ir kaimo pl÷tra 

Bendra informacija apie sektorių 
 
Žem÷s ūkio sektorius apima žem÷s ūkio, medžiokl÷s ir miškininkyst÷s bei 

žuvininkyst÷s veiklas. Pagal žem÷s ūkio svarbą šalies ekonomikai ir užimtumui Lietuva 
smarkiai viršija išsivysčiusių ES šalių lygį, tačiau 2004–2008 m. pokyčiai rodo, kad aktyv÷jo 
ekonomikos restruktūrizavimo procesai: žem÷s ūkio sukuriama prid÷tin÷s vert÷s dalis 
sumaž÷jo nuo 4,7 iki 4,4 proc., užimtųjų žem÷s ūkyje sumaž÷jo nuo 15,8 iki 7,9 proc. 

Nepaisant sektoriaus vaidmens Lietuvos ekonomikoje santykinio sumaž÷jimo, 
absoliučia išraiška sektorius augo. 2008 m. sukurta 1,26 mlrd. EUR prid÷tin÷s vert÷s, 
pasiektas nominalus augimas lyginant su 2004 m. – 65 proc. Tačiau skaičiuojant pokytį 
grandine susieta apimtimi išryšk÷ja, kad realus augimas šiuo laikotarpiu siek÷ tik 4 proc. 

Užimtųjų skaičius žem÷s ūkio sektoriuje nuo 2004 m. sumaž÷jo šiek tiek daugiau nei 
100 tūkst. asmenų (47 proc.). 2008 m. šia veikla užsi÷m÷ 120,2 tūkst. žmonių. Sektoriaus 
santykin÷ dalis užimtųjų skaičiuje sumaž÷jo du kartus. 

2004–2008 m. darbo našumas (prid÷tin÷ vert÷, tenkanti vienai faktiškai dirbtai 
valandai) žem÷s ūkio sektoriuje išaugo nuo 2,0 iki 5,6 EUR/val., t. y. 2,8 karto. D÷l gerokai 
spartesnio nei vidutinio šalies darbo našumo augimo žem÷s ūkio sektoriaus atotrūkis 
sumaž÷jo – darbo našumas išaugo nuo 31 iki 56 proc. šalies lygio. 

Tokius pokyčius daugiausia l÷m÷ Lietuvos įsijungimas į Bendrąją rinką ir atsiradusi 
būtinyb÷ atitikti šios rinkos keliamus reikalavimus bei konkurencingumą. SF parama, 
įskaitant išmokas, iš esm÷s prisid÷jo prie žem÷s ūkio pertvarkos ir modernizavimo visoje 
žem÷s ūkio produktų gamybos grandin÷je, tai rodo sumaž÷jęs užimtųjų žem÷s ūkyje 
skaičius, išaugęs darbo našumas ir realaus BVP, sukuriamo žem÷s ūkyje, augimas. 

 
Žem÷s ūkio veiklos apimtys 
 
Bendroji žem÷s ūkio produkcija (be medžiokl÷s, miškininkyst÷s ir žuvininkyst÷s veiklų) 

2008 m. sudar÷ 2,13 mlrd. EUR. Lyginant su 2004 m. produkcijos apimtys išaugo 61 proc. 
Nagrin÷jamu laikotarpiu augalininkyst÷s produkcijos did÷jimo tempai buvo spartesni nei 
gyvulininkyst÷s, tod÷l buvo stebimi struktūriniai pokyčiai: augalininkyst÷s dalis bendroje 
žem÷s ūkio produkcijoje išaugo nuo 51 iki 56 proc., gyvulininkyst÷s – atitinkamai sumaž÷jo. 
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Augalininkyst÷s dalies augimui įtakos tur÷jo didesn÷ pelno norma, ypač antriniam 
perdirbimui skirtų augalininkyst÷s produkcijos (pašarams, aliejui, biokurui ir pan.), ir 
galimyb÷ greičiau reaguoti į kainų pokyčius rinkoje. 

 
Lentel÷ 30. Žem÷s ūkio produkcijos pasiskirstymas 

Produkcijos vert÷, mln. EUR Produkcijos struktūra, proc. 
  

2004 2008 Pokytis, 
proc. 2004 2008 Pokytis, proc. 

punktais 

Žem÷s ūkio produkcija 1318,4 2125,8 61 100 100  
Augalininkyst÷ 672,0 1194,8 78 51 56 5 
Gyvulininkyst÷ 646,4 931,0 44 49 44 -5 
Šaltinis: SD 

 
Augalininkyst÷s bendroji produkcija 2008 m. buvo lygi 1,19 mlrd. EUR, t. y. 78 proc. 

daugiau nei 2004 m. ir šiuo laikotarpiu keit÷si nežymiai: išaugo svarbiausios – javų – 
produkcijos lyginamoji dalis nuo 41 iki 45 proc., daugiausia d÷l išaugusių supirkimo kainų, 
padid÷jusio derlingumo ir pastebimai išaugusio javų eksporto, daugiausia į ES šalis, o kitų 
didžiausių produktų grupių dalis 1–2 proc. punktais maž÷jo. 2008 m. pašarinių augalų dalis 
bendroje produkcijoje sudar÷ 14 proc., perdirbimui skirtų augalų – 12 proc., daržovių ir 
bulvių – po 11 proc. Išskiriant atskiras augalų rūšis, didžiausi teigiami pokyčiai užfiksuoti 
rapsų s÷klų, naudojamų biokuro ir aliejaus gamyboje, ir žaliosioji mas÷, neigiami – cukrinių 
runkelių ir šieno produkcijoje. 

 
Lentel÷ 31. Augalininkyst÷s produkcijos pasiskirstymas 

Produkcijos vert÷, mln. 
EUR 

Produkcijos struktūra, 
proc. 

  
2004 2008 Pokytis, 

proc. 2004 2008 
Pokytis, 
proc. 

punktais 

AUGALININKYSTö 672,0 1194,8 78 100 100  
 -Javai 278,0 543,4 95 41 45 4 
 kviečiai 142,5 296,9 108 21 25 4 
 miežiai 85,3 145,5 71 13 12 -1 
 kita 50,2 101,0 101 7 8 1 
 -Augalai, skirti perdirbti 
pramon÷je 87,6 148,1 69 13 12 -1 
 rapsų s÷klos 39,2 121,4 210 6 10 4 
 cukriniai runkeliai 38,8 15,6 -60 6 1 -4 
 kita 9,2 11,1 20 1 1 0 
 -Pašariniai augalai 104,9 172,0 64 16 14 -1 
 žalioji mas÷ 38,1 97,0 155 6 8 2 
 šienas 54,8 55,9 2 8 5 -3 
 kita 12,0 19,1 58 2 2 0 
 -Kita augalininkyst÷s 
produkcija 201,6 331,3 64 30 28 -2 
 daržov÷s 91,3 129,3 42 14 11 -3 
 bulv÷s 76,5 127,0 66 11 11 -1 
 kita 33,9 75,1 122 5 6 1 

Šaltinis: SD 
 
Gyvulininkyst÷s bendroji produkcija 2008 m. buvo lygi 931,0 mln. EUR, t. y. 44 proc. 

daugiau nei 2004 m. Gyvulių ir paukščių išauginama produkcin÷ vert÷ sudar÷ 40 proc. 
(daugiausia kiaulių ir galvijų auginimas), likusi dalis – gyvulių ir paukščių išauginimo 
produkcija (daugiausia pienas ir kiaušiniai). Lyginant su 2004 m., gyvulių ir paukščių 
išauginimo produkcijos dalis padid÷jo 3 proc. punktais. Išskiriant tendencijas svarbiausiose 
produktų grup÷se, matyti, kad santykinai maž÷jo tik kiaulių auginimo produkcija, o galvijų, 
pieno ir kiaušinių – santykinai did÷jo. Karvių pieno produkcijos did÷jimą nul÷m÷ stabiliai 
did÷jusios supirkimo kainos, augantis pieno ir jo produktų eksportas, did÷jusi pasaulin÷ 
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pieno produktų paklausa. Kiaulių auginimas smuko ir toliau išlaiko tendenciją maž÷ti d÷l 
didel÷s savikainos ir nestabilių supirkimo kainų. Paukščių išauginimo ir jų produkcijos 
pokyčius labiau l÷m÷ produktyvumo did÷jimas, kuris mažino savikainą. 

 
Lentel÷ 32. Gyvulininkyst÷s produkcijos pasiskirstymas 

Produkcijos vert÷, mln. 
EUR 

Produkcijos struktūra, 
proc. 

  
2004 2008 Pokytis, 

proc. 2004 2008 
Pokytis, 
proc. 

punktais 

GYVULININKYSTö 646,4 931,0 44 100 100  
 -Gyvulių ir paukščių išauginimas 270,0 374,3 39 42 40 -2 
 kiaul÷s 149,7 179,4 20 23 19 -4 
 galvijai 59,6 105,4 77 9 11 2 
 paukščiai 58,3 86,5 48 9 9 0 
 kita 2,3 3,0 28 0 0 0 
 -Gyvulių ir paukščių išauginimo 
produkcija 

355,8 539,4 52 55 58 3 

 pienas 314,2 470,2 50 49 51 2 
 kiaušiniai 38,0 64,2 69 6 7 1 
 kita 3,7 5,0 35 1 1 0 
 -Kita gyvulininkyst÷s produkcija 20,6 17,3 -16 3 2 -1 
Šaltinis: SD 

 
BPD poveikis išryšk÷jo modernizuojant augalininkyst÷s ir gyvulininkyst÷s apimtis, 

įsigyjant šiuolaikišką techniką, naujas veisles, išmokstant dirbti pagal naujas technologijas, 
prisitaikant prie europinių higienos, veterinarijos ir pan. reikalavimų. Manoma, kad BPD 
poveikis šiems žem÷s ūkio sektoriams buvo stiprus. 

 
ŽŪN ir ūkiai 
 
2007 m. Lietuvoje buvo užregistruota 230,3 tūkst. ūkių, jie naudojosi 2,65 mln. ha 

ŽŪN. Lyginant su 2005 m. ūkių skaičius ir ŽŪN fondas sumaž÷jo – atitinkamai 9 ir 5 proc.  
 

Lentel÷ 33. Žem÷s ūkių skaičius ir naudmenų plotas 

  2005 2007 
Pokytis, 
proc. 

Ūkių skaičius, tūkst. 252,9 230,3 -9,0 
ŽŪN plotas, tūkst. ha 2792,0 2648,9 -5,1 
Vidutinis ūkio dydis 11,0 11,5 4,2 
Šaltinis: SD 

 
Lietuvoje dominuoja ūkiai, turintys iki 5 ha ŽŪN, tačiau jie valdo tik 14 proc. šio fondo. 

Didesni nei 50 ha ūkiai sudaro tik 3 proc., tačiau valdo 46 proc. naudmenų. Lyginant su 
2005 m. ŽŪN koncentracija pastaruosiuose padid÷jo 9 proc. punktais. 5–50 ha dydžio ūkiai 
sudaro 36 proc. ūkių ir valdo beveik 40 proc. ŽŪN.  

 
Lentel÷ 34. Ūkių ir ŽŪN pasiskirstymas pagal dydį, proc. 

Ūkių skaičius, vnt Naudmenų plotas, ha 

  
2005 2007 

Pokytis, 
proc. 
punkto 

2005 2007 
Pokytis, 
proc. 
punkto 

Visi ūkiai 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 
 mažiau nei 1 ha 1,2 0,2 -1,0 0,0 0,0 0,0 
 1-5 ha 50,1 60,3 10,1 13,1 14,4 1,3 
 5-20 ha 40,4 30,9 -9,5 34,3 24,9 -9,3 
 20-50 ha 5,9 5,6 -0,3 15,8 14,7 -1,1 
 50-100 ha 1,4 1,7 0,3 8,4 10,2 1,8 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 

 59 

Ūkių skaičius, vnt Naudmenų plotas, ha 

  
2005 2007 

Pokytis, 
proc. 
punkto 

2005 2007 
Pokytis, 
proc. 
punkto 

 daugiau nei 100 ha 1,0 1,3 0,3 28,4 35,8 7,4 
Šaltinis: SD 

 
Stebimos dvi priešingų krypčių tendencijos – vidutiniai ūkiai (5–50 ha) smulk÷jo 

(did÷jo 1–5 ha ūkių skaičius ir jiems tenkančių naudmenų plotas) ir stamb÷jo (daug÷jo 50 
ha ir daugiau ūkių bei jiems tenkančių naudmenų plotai). Stamb÷jimo tendencijos 
dominavimas liudija apie spartų žem÷s ūkio modernizavimą ir pramon÷s procesus. 

BPD poveikis vertintinas kaip stiprus, nes įsigyta žem÷s ūkio technika, s÷klos, naujų, 
našesnių veislių gyvulių investicijos į žem÷s ūkį leido sparčiai pl÷totis smulkesniems ir 
stambiesiems ūkiams. 

 
Miškininkyst÷ 
 
Miškai užima beveik trečdalį Lietuvos ploto. 2004–2009 m. miškingumo lygis šalyje 

išaugo 1,2 proc. punkto iki 32,9 proc. Šis rodiklis atitinka 1997 m. LRV iškeltą tikslą 
padidinti miškingumą iki 32,0–33,3 proc.8 

2009 m. pradžioje miško žem÷s plotas siek÷ 2,1 mln. ha, o bendras medienos tūris – 
426,9 mln. m³. Lyginant su 2004 m., miškų plotas padid÷jo 5 proc., o medienos ištekliai – 
10 proc. 2004–2009 m. vidutinis prieaugis per metus siek÷ 13,15 m³. 

Medynų produktyvumas, išreikštas kubiniais metrais vienam hektarui, 2004–2008 m. 
padid÷jo nuo 198 iki 209 m³/ha, t. y. 6 proc.  

2004–2008 m. miškų kirtimo apimtys Lietuvoje maž÷jo: kirtimų plotas sumaž÷jo nuo 
182,6 iki 138,4 ha, iškirstos likvidin÷s medienos kiekis sumaž÷jo 3 proc. iki 3,49 mln. m³, 
padarin÷s medienos – 6 proc. iki 2,48 mln. m³. 

Mediena yra svarbi Lietuvos eksporto prek÷, bendroje eksporto struktūroje sudaranti 
3,1 proc., nors užsienio prekybos balansas šioje prekių grup÷je yra perteklinis, eksporto 
pl÷tros tempai sul÷t÷jo ir buvo gerokai žemesni nei vidutiniai. D÷l šios priežasties medienos 
ir jos gaminių dalis eksporto struktūroje 2004–2008 m. sumaž÷jo 1,9 proc. punkto. 

2004–2008 m. BPD poveikis miškininkystei nebuvo didelis, tačiau neabejotinai bus 
svarbus ateityje didinant miškų žem÷s plotus ir kokybiškos medienos išteklius, nes SF 
paramos l÷šomis buvo vykdoma intensyvi žem÷s apsodinimo mišku veikla. 

 
Žuvininkyst÷ 
 
Lietuvoje žuvininkyst÷ yra santykinai mažas sektorius, čia sukuriama 0,1 proc. šalies 

bendrosios prid÷tin÷s vert÷s, įdarbinama 0,3 proc. šalies užimtųjų. Nepaisant to, ši ūkio 
šaka 2004–2008 m. sparčiai vyst÷si – prid÷tin÷ vert÷ padid÷jo 71 proc. iki 22,41 mln. EUR. 

Siekiant suderinti žvejybos paj÷gumus su esamais žuvų ištekliais, įmon÷s, kurių veikla 
ekonomiškai nenaudinga, raginamos palikti žvejybos verslą. Taip skatinamas perteklin÷s 
darbo j÷gos žuvininkyst÷s sektoriuje per÷jimas į kitas veiklas ir siekiama subalansuoti 
žvejybinius paj÷gumus. Pagal bendrąją žuvininkyst÷s politiką žvejybos laivynas valdomas 
remiantis bendra taisykle, kad įtraukti nauji paj÷gumai (bendroji talpa (GT) ir variklių galia) 
negali būti didesni už pašalintus.  

2004–2008 m. laivų skaičius Lietuvos jūrų žvejybos laivyne išaugo nuo 97 iki 221 
laivo, tačiau bendroji talpa šalyje sumaž÷jo 36 proc. iki 50,5 tūkst. t. 2004–2008 m. gerokai 
pasikeit÷ laivyno sud÷tis vertinant pagal laivų skaičių, išaugo smulkių žvejybinių laivų 
skaičius: 2004 m. dominavo 50–249 t talpos laivai (sudar÷ 67 proc.), o 2008 m. 79 proc. 
sudar÷ laivai, kurie yra iki 50 t, 50–249 t talpos laivų dalis sumaž÷jo iki 14 proc. Tačiau 
vertinant laivyno struktūrinius pokyčius pagal bendrąją talpą, pasikeitimai yra nežymūs – 
apie 90 proc. laivų talpos tenka tiems, kurių bendroji talpa viršija 500 t. 

 
 
 
                                           
8 LRV 1997 m. lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 1223 „D÷l miškų želdinimo žemdirbystei netinkamoje ir laisvos 

valstybin÷s žem÷s fondo žem÷je“ 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 

 60 

Lentel÷ 35. Jūrų žvejybos laivynas 

Laivų skaičius, vnt Bendroji talpa, tonos Lyginamoji dalis pagal 
talpą, proc. 

  
2004 2009 

Pokytis, 
vnt 2004 2009 

Pokytis, 
proc. 2004 2009 

Pokytis, 
proc. 
punkto 

Iš viso 97 221 124 78608 50478 -36 100 100  
1–49,9, t 9 175 166 248 471 90 0 1 1 
50–99,9, t 26 5 -21 1890 373 -80 2 1 -2 
100–249,9, t 39 25 -14 5184 2920 -44 7 6 -1 
250–499,9, t 1 3 2 436 1131 159 1 2 2 
500–999,9, t 3 3 0 2001 2015 1 3 4 1 
1000 t ir daugiau 19 10 -9 68849 43568 -37 88 86 -1 
Šaltinis: SD 

 
Žvejybos pl÷trą riboja vykdomos žuvų išteklių tausojimo ir racionalaus žuvų išteklių 

naudojimo politikos bei įvairiose šalyse nustatomos kvotos. 2008 m. Lietuvos įmonių 
žvejybos apimtys sudar÷ 180,06 tūkst. t ir 2004 m. lygį viršijo 16 proc. Didžioji žuvų dalis 
sugauta tolimuosiuose žvejybos rajonuose – 87 proc. (2004 m. – 91 proc.), Baltijos jūros ir 
vidaus vandenų dalis – 13 proc. (2004 m. – 8 proc.). Pagrindiniai tolimosios žuvininkyst÷s 
regionai – Atlanto vandenyno pietryčių ir šiaur÷s dalys bei Maroko išskirtin÷ ekonomin÷ 
zona. Atskirų regionų svarba nuolat keičiasi. Iš dalies tai sąlygoja Lietuvai juose skiriamų 
žvejybos kvotų dydžiai.  

 
Lentel÷ 36. Žvejybos apimtys pagal sugavimo vietą, tūkst. t 
  2004 2005 2006 2007 2008 
Iš viso 160,8 142,0 156,8 190,9 187,1 
Atlanto vandenyno šiaur÷s vakarų dalis 8,6 5,3 2,5 3,5 1,5 
Atlanto vandenyno šiaur÷s rytų dalis 7,4 4,3 18,8 19,7 12,7 
Atlanto vandenyno pietryčių dalis 119,0 76,4 90,6 63,7 73,1 
Baltijos jūra 12,6 13,5 15,8 26,7 23,5 
Kuršių marios 1,2 1,2 1,1 1,4 1,2 
Vidaus vandens telkiniai 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 
Tvenkiniai 2,7 2,0 2,2 3,4 3,0 
M÷g÷jiška žūkl÷ 0,2 0,3    
Grenlandijos EZ 0,0 0,2 0,3   
Maroko EZ 8,7 38,5 25,1 36,1 47,7 
Angolos EZ      
Ramusis vandenynas    35,9 24,1 
Šaltinis: SD 

 
BPD poveikis vertintinas kaip vidutinis, kadangi l÷šos daugiausia buvo skiriamos 

pasitraukimui iš žvejybos, be kurių toks procesas nebūtų įvykęs arba būtų tęsiąsis labai ilgai 
ir skausmingai. Kita vertus, visoje ekonomikoje žuvininkyst÷s dalis yra maža, tod÷l poveikio 
mastas nedidelis. 

 
Kaimo pl÷tra 
 
Vidutinis gyventojų skaičius kaimo vietov÷se 2004–2008 m. sumaž÷jo 1,1 tūkst. (3 

proc.) iki 1,1 mln. gyventojų. Kaime gyvena trečdalis Lietuvos gyventojų. Nors 2004–2008 
m. struktūriniai pokyčiai buvo nežymūs, vyrauja kaimo dalies maž÷jimo tendencija. 

Kaimo ir miesto gyventojų struktūros palyginimas rodo, kad kaime yra gerokai 
mažesn÷ darbingiausio (15–59 m.) amžiaus gyventojų dalis, o vaikų ir pagyvenusių asmenų 
skaičius viršija miesto lygį. Tokį pokytį l÷m÷ darbingo amžiaus kaimo gyventojų migracija į 
miestus ir emigracija. Vertinant šią situaciją galima teigti, kad demografin÷s naštos 
(išlaikytinių kiekis dirbančiajam) rodikliai kaime yra aukštesni nei mieste. Vertinant 
gyventojų skaičiaus pokyčius, reik÷tų pažym÷ti, kad kaime nagrin÷jamu laikotarpiu 
darbingo amžiaus asmenų skaičius šiek tiek (2 proc.) išaugo, tačiau pati skaičiuojamoji baz÷ 
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sumaž÷jo, taigi, bendra buvo kaimo gyventojų maž÷jimo tendencija. Be to, pastebima 
neigiama situacija tarp senyvų asmenų bei vaikų – atitinkamai sumaž÷jo 3 ir 15 proc. 
Nepaisant didesnio gimstamumo kaime vaikų skaičiaus žymų sumaž÷jimą sąlygojo t÷vų 
emigracija, kai po kurio laiko vaikai išvykdavo gyventi pas t÷vus į kitas šalį. Sparčiai 
maž÷jantis vaikų skaičius ir neigiama natūrali gyventojų kaita sudaro sąlygas spartiems 
sen÷jimo procesams ateityje kaime ir šalyje apskritai. 

 
Lentel÷ 37. Gyventojų struktūra pagal amžių (laikotarpio pradžioje), proc. 
  Kaimas Miestas 
  2005 2009 2005 2009 
0-14 m. amžiaus grup÷ 19 16 16 14 
15-59 m. amžiaus grup÷ 58 61 65 66 
60+ m. amžiaus grup÷ 23 23 19 20 
  100 100 100 100 
Šaltinis: SD 

 
Kaimo gyventojų tik÷tina gyvenimo trukm÷ 2008 m. duomenimis buvo 3,6 metais 

trumpesn÷ nei miestiečių. 2004–2008 m. šis skirtumas sumaž÷jo beveik 4 m÷nesiais. 
Viena iš kaimo pl÷tros problemų yra santykinai žemas ekonominio aktyvumo lygis, 

kuris 2008 m. tarp kaimo gyventojų (dalyvavusių darbo rinkoje dirbant arba ieškant darbo) 
siek÷ 60,3 proc., mieste šis rodiklis buvo 72 proc. Lyginant su 2004 m. aktyvumo lygis 
kaime sumaž÷jo 5,3 proc. punkto. Ryškūs skirtumai tarp lyčių – moterys yra santykinai 
mažiau aktyvios nei vyrai (pvz., kaime moterų aktyvumas buvo 11,5 proc. punkto mažesnis 
nei vyrų, mieste šis skirtumas 4,1 proc. punkto). Analogiška situacija stebima ir užimtumo 
skirtumuose bei pokytyje. Kaime užimtumo lygis yra 11,3 proc. punkto mažesnis nei 
mieste. 2004–2008 m. sumaž÷jo nuo 59,1 iki 56,6 proc. ir buvo nulemtas menkesn÷s darbo 
pasiūlos kaime d÷l modernizuoto žem÷s ūkio, verslo koncentracijos didesniuose miestuose 
ar miesteliuose. 

 
Lentel÷ 38. Užimtumo rodikliai mieste ir kaime 

Vyrai ir moterys Vyrai Moterys 

  
2004 2008 

Pokytis, 
proc. 
punkto 

2004 2008 
Pokytis, 
proc. 
punkto 

2004 2008 
Pokytis, 
proc. 
punkto 

Miestas          
Aktyvumo lygis, % 70,5 72 1,5 73,9 74,2 0,3 67,6 70,1 2,5 
Nedarbo lygis, % 12,1 5,7 -6,4 11,9 6 -5,9 12,3 5,5 -6,8 
Užimtumo lygis, % 62 67,9 5,9 65 69,7 4,7 59,3 66,2 6,9 
Kaimas          
Aktyvumo lygis, % 65,6 60,3 -5,3 70,2 65,9 -4,3 60,7 54,4 -6,3 
Nedarbo lygis, % 9,7 6,1 -3,6 9,1 6,1 -3 10,4 6 -4,4 
Užimtumo lygis, % 59,1 56,6 -2,5 63,7 61,8 -1,9 54,3 51 -3,3 
Šaltinis: SD 

 
2008 m. kaime nedarbo lygis siek÷ 6,1 proc., mieste – 5,7 proc. Lyginant su 2004 m. 

situacija pasikeit÷ kaimo gyventojų nenaudai, nes miestuose nedarbo lygis maž÷jo beveik 
du kartus greičiau nei kaime.  

Pagrindinis miesto ir kaimo gyventojų užimtumo skirtumas tas, kad kaime didžiausia 
gyventojų dalis dirba žem÷s ūkio sektoriuje. Tačiau pokyčiai 2004–2008 m. rodo, kad kaime 
žem÷s ūkio svarba sparčiai maž÷jo, o visų kitų sektorių lyginamoji dalis išaugo (daugiausia 
pramon÷s ir statybos).  

 
Lentel÷ 39. Užimtųjų kaime ir mieste pasiskirstymas pagal ekonomikos sektorius, proc. 

Kaimas Miestas 
  2004 2008 2004 2008 
Iš viso pagal ekonomines veiklas 100 100 100 100 
 Žem÷s ūkis, medžiokl÷, miškininkyst÷ ir žuvininkyst÷ 46 24 3 2 
 Pramon÷ 15 18 22 20 
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Kaimas Miestas 
  2004 2008 2004 2008 
 Statyba 4 10 10 11 
 Prekyba; viešbučiai ir restoranai; transportas, 
 sand÷liavimas ir ryšiai 14 22 29 30 

 Finansinis tarpininkavimas; nekilnojamasis turtas, nuoma 
 ir kita verslo veikla 2 4 6 10 

 Viešasis valdymas;paslaugos socialinei sferai ir komunalin÷ 
 veikla 19 22 30 28 

Šaltinis: SD 
 
Kaimo namų ūkių disponuojamos pajamos 2004–2008 m. išaugo nuo 118 EUR/m÷n. 

vienam namų ūkio nariui iki 235 EUR/m÷n. Pajamų did÷jimo tempai mieste ir kaime 
praktiškai sutapo, tod÷l kaimo gyventojų gaunamos l÷šos lyginant su miesto gyventojais 
išliko maždaug ketvirtadaliu žemesn÷s. Kaime natūrin÷s pajamos sudaro 11 proc. 
disponuojamų l÷šų (2004 m. – 29 proc.), mieste natūrinių pajamų dalis siekia 4 proc. (2004 
m. – 8 proc.).  

2004–2008 m. kaimo gyventojų vartojimo išlaidų struktūroje įvyko reikšmingi 
pokyčiai: maisto produktams skiriama dalis sumaž÷jo 12 proc. punktų iki 40 proc. Nežymiai, 
tačiau taip pat santykinai mažiaus išleidžiama sveikatos priežiūrai. Visoms kitoms prekių 
grup÷ms išlaidos santykinai did÷jo. Miesto gyventojų išlaidų struktūra šiuo laikotarpiu 
beveik nepasikeit÷. Ryškiausias skirtumas tarp miesto ir kaimo gyventojų išlaidų yra maisto 
produktams skiriamų išlaidų dalis – kaime – 40 proc., mieste – 33 proc., tod÷l kitoms prekių 
ir paslaugų grup÷ms kaimuose tenka mažiau. 

 
Lentel÷ 40. Vidutin÷s disponuojamos pajamos ir išlaidos vienam namų ūkio nariui per 
m÷nesį 

Kaimas Miestas 
  2004 2008 2004 2008 
Vidutin÷s disponuojamosios pajamos, EUR 117,9 234,9 156,5 311,0 
Vidutin÷s vartojimo išlaidos, EUR 121,2 198,8 162,0 245,4 
Išlaidų struktūra, %  
Vartojimo išlaidos: 100 100 100 100 
 Maistas ir nealkoholiniai g÷rimai 52 40 34 33 
 Alkoholiniai g÷rimai 2 3 2 3 
 Tabakas 2 2 1 1 
 Apranga ir avalyn÷ 7 8 9 9 
 Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras 9 10 13 14 
 Būsto apstatymo, namų ūkio įranga ir  
 kasdienin÷ namų priežiūra 4 6 4 5 

 Sveikata 5 5 5 5 
 Transportas 7 10 9 10 
 Ryšiai 4 4 6 5 
 Poilsis ir kultūra 3 3 5 5 
 Švietimas 0 0 1 1 
 Restoranai ir viešbučiai 2 4 5 6 
 Įvairios prek÷s ir paslaugos 3 5 5 5 
Šaltinis: SD 

 
BPD poveikis užimtųjų kaime skaičiui buvo dvejopas – modernizuojant žem÷s ūkį, 

maž÷jo darbo vietų šiame sektoriuje, tačiau remiant alternatyvias veiklas kaime, pl÷tojant 
turizmą ir verslą kaimo gyventojams buvo kuriamos darbo vietos statybos, pramon÷s, 
kaimo turizmo, finansinio tarpininkavimo ir prekybos sektoriuose. Atsižvelgiant į tai, kad 
patys pokyčiai užimtųjų kaime struktūroje nežymūs, jiems tur÷jo įtakos ir bendri 
ekonominiai procesai, vykę šalyje 2004–2008 m. laikotarpiu, manoma, kad BPD poveikis 
užimtųjų kaime skaičiui nežymus. 
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Apibendrinimas ir palyginimas su ES rodikliais 
 
Kaip vienas ryškiausių šalies ekonomikos restruktūrizacijos rezultatų yra žem÷s ūkio 

svarbos maž÷jimas. Vidutin÷ ES žem÷s ūkio įtaka bendrajai prid÷tinei vertei siekia 1,8 
proc., darbo rinkoje – 5,7 proc. Lietuva pagal šiuos rodiklius ilgalaik÷je spektyvoje sparčiai 
art÷ja prie ES lygio, tačiau 2008 m. duomenimis vis dar atsilieka. Kita svarbi teigiama 
tendencija – ryškus darbo našumo padid÷jimas: 2004 m. Lietuvoje darbo našumas šiame 
sektoriuje buvo beveik 4 kartus mažesnis, 2008 m. atsilikimas siek÷ 28 proc. Tokiam 
esminiam darbo našumo žem÷s ūkyje pokyčiui didelę įtaką tur÷jo ir BPD, kaip vienas 
pagrindinių žem÷s ūkio spartų modernizavimą ir prisitaikymą prie europinių reikalavimų 
l÷musių veiksnių. Visgi žem÷s ūkio prid÷tin÷s vert÷s nežymus pokytis vertintinas kaip 
teigiamas reiškinys, nes augant pasaulinei žem÷s ūkio produktų paklausai ir jiems 
pasižymint mažu ekonominiu elastingumu, recesijos sąlygomis žem÷s ūkio sektorius 
laikytinas stabilizuojančiu ir eksportą palaikančiu veiksniu. Be to, pačios žem÷s ūkio šakos 
prid÷tin÷s vert÷s visoje ekonomikoje sumaž÷jimas neatspindi didžiulių šio sektoriaus 
kokybinių pokyčių. 

 
Lentel÷ 41. Žem÷s ūkio rodikliai Lietuvoje ir ES 

2004 m. 2008 m. 

  Lietuva ES-27 Skirtumas Lietuva ES-27 Skirtumas 

Žem÷s ūkio dalis prid÷tin÷je vert÷je, % 4,7 2,2 2,5 4,4 1,8 2,6 

Žem÷s ūkio dalis užimtųjų skaičiuje, % 15,8 6,5 9,3 7,9 5,7 2,2 

Darbo našumas, EUR/val. 2,0 7,5 26,7 5,6 7,8 71,8 
Šaltinis: Eurostat 

 

1.4.5 Transportas 

Bendra informacija apie sektorių 
 
Transporto sektorius9 Lietuvoje yra viena svarbiausių ūkio šakų pagal ind÷lį į BVP: iki 

2006 m. jis buvo trečias pagal sukuriamą prid÷tin÷s vert÷s dalį šalyje (nusileido tik 
apdirbamosios gamybos ir prekybos sektoriams), v÷liau nusmuko į ketvirtą vietą d÷l ypač 
sparčios nekilnojamojo turto, nuomos ir kitos verslo veiklos pl÷tros.  

2004–2008 m. transporto sektoriuje per metus sukuriamos prid÷tin÷s vert÷s suma 
išaugo nuo 2,08 mlrd. EUR iki 3,27 mlrd. EUR, t. y. 68 proc. nominalus augimas. Eliminavus 
kainų įtaką, realus sektoriaus prid÷tin÷s vert÷s augimas šiuo laikotarpiu sudar÷ 45 proc. 
Sektoriaus dalis šalies prid÷tin÷je vert÷je iki 2008 m. buvo gana stabili – 12,7–12,8 proc., 
tačiau 2008 m. smuktel÷jo iki 12,1 proc. Tokį ženklų transporto sektoriaus augimą sąlygojo 
po 2004 m. Lietuvos įsijungimas į bendrąją rinką, suteikęs šio sektoriaus pl÷tros galimybes, 
ypač vykdant reeksportą ir tranzitą, sparčiai augusi šalies ekonomika didino pervežimus, 
logistiką, vietinius ir tarptautinius keleivių ir krovinių srautus, palankus ilgalaikis 
kreditavimas leido atnaujinti transporto priemones, jūrų uosto infrastruktūrą ir taip didinti 
transporto sektoriaus tarptautinį konkurencingumą. 

2008 m. duomenimis transporto sektoriuje dirbo 104,5 tūkst. asmenų, tai sudaro 6,9 
proc. šalies užimtųjų. Pastarųjų skaičius smarkiai išaugo 2006–2007 m. ir buvo padid÷jęs iki 
111,4 tūkst. (7,3 proc. užimtųjų), tačiau 2008 m. d÷l ekonomikos recesijos sumaž÷jo, 
kadangi transporto sektorius labai greitai reaguoja į bet kokius pokyčius pasaulin÷je 
ekonomikoje. Bendrai 2004–2008 m. užimtųjų skaičius sektoriuje padid÷jo 10,6 tūkst. arba 
11 proc., o jo dalis užimtųjų struktūroje išaugo 0,3 proc. punkto. 

Prid÷tin÷ vert÷, tenkanti vienai dirbtai valandai, šioje ūkio šakoje nagrin÷jamu 
laikotarpiu išaugo nuo 11,8 EUR iki 18,05 EUR, t. y. 53 proc. Transporto sektorius pasižymi 
aukštesniu nei bendrai šalyje darbo našumu, situacija iš esm÷s nepasikeit÷ ir analizuojamu 
laikotarpiu – 2008 m. transporto sektoriuje darbo našumas šalies vidurkį viršijo 81 proc. 
(2004 m. – 85 proc.). 

 

                                           
9 Transportas, sand÷liavimas ir ryšiai (2007 m. ryšių veikla sektoriaus prid÷tin÷je vert÷je sudar÷ 21 proc., 

užimtųjų skaičiuje – 17 proc.) 
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BPD poveikis labiausiai pasireišk÷ kelių infrastrutūros atnaujinimu ir naujos sukūrimu, 
Klaip÷dos jūrų uosto modernizavimu, Vilniaus oro uosto pl÷tra ir pritaikymu atskirti keleivių 
srautus, rengiantis prisijungti prie Šengeno sutarties. Didelių investicijų sulauk÷ ir 
geležinkeliai, turintys strateginę reikšmę tranzitui ir modalinių jungčių pl÷trai (geležinkelių, 
automobilinio, jūrų ir oro transporto jungtys). Išpl÷tota transporto infrastruktūra savo 
ruožtu dav÷ impulsą logistikos pl÷trai, BPD laikotarpiu tapusiai svarbia transporto sektoriaus 
dalimi. Miesto transporto pl÷tra ir eismo saugumas 2004–2008 m. laikotarpiu buvo 
įmanomas daugeliu atvejų d÷l SF paramos, tod÷l BPD poveikis transporto sektoriui 
vertintinas kaip stiprus. 

 
Transporto veiklos apimtys 
 
Transportavimo apimtys nagrin÷jamu laikotarpiu šalyje augo – panašiais tempais 

did÷jo krovinių ir keleivių pervežimo apyvarta (rodiklis, įvertinantis atstumą). 2008 m. 
keleivių apyvarta, išreikšta keleivio kilometrais, lyginant su 2004 m., padid÷jo 28 proc. iki 
6,37 mlrd. keleivio kilometrų (keleivių skaičius padid÷jo 8 proc. iki 477,1 mln.). Krovinių 
apyvarta, išreikšta tonkilometriais, 2004–2008 m. išaugo 27 proc. iki 35,71 mlrd. 
tonkilometrių (pervežtų krovinių kiekis tonomis išaugo 4 proc. iki 134,8 mln. tonų).  

 
Lentel÷ 42. Transportavimo veiklos apimtys 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Pokytis, 
proc. 

Keleivių apyvarta, mln. keleivio km 4975 5310 5444 5680 6370 28 
Keleivių vežimas, mln. 439,8 453,1 454,9 471,8 477,1 8 
Krovinių apyvarta, mln. tonkilometrių 28213 32782 33707 35699 35710 27 
Krovinių vežimas, mln. tonų 129,0 136,9 133,5 138,2 134,8 4 
Šaltinis: SD 

 
Transportavimo apimtys nagrin÷jamu laikotarpiu šalyje augo – panašiais tempais 

did÷jo krovinių ir keleivių pervežimo apyvarta (rodiklis, įvertinantis atstumą). 2008 m. 
keleivių apyvarta, išreikšta keleivio kilometrais, lyginant su 2004 m., padid÷jo 28 proc. iki 
6,37 mlrd. keleivio kilometrų (keleivių skaičius padid÷jo 8 proc. iki 477,1 mln.). Krovinių 
apyvarta, išreikšta tonkilometriais, 2004–2008 m. išaugo 27 proc. iki 35,71 mlrd. 
tonkilometrių (pervežtų krovinių kiekis tonomis išaugo 4 proc. iki 134,8 mln. tonų).  

 
Kelių transportas 
 
Dinamiška kaimyninių valstybių ir pačios Lietuvos ekonomin÷ pl÷tra 2004–2008 m. ir 

did÷jantys tarptautin÷s prekybos mastai l÷m÷, kad pervežtų krovinių apimtys išaugo 15 
proc. iki 59,4 mln. tonų. Tiesa, iki 2008 m. buvo fiksuojamas augimas, o 2008 m. krovinių 
pervežimo apimtys smuktel÷jo 4 proc. Krovinių transportavimo kiekiai išreikšti 
tonkilometriais augo sparčiau d÷l did÷jančios tarptautinių pervežimų svarbos, kurie 2008 m. 
bendroje struktūroje (tonomis) sudar÷ 22 proc., t. y. padid÷jo 9 proc. punktais lyginant su 
2004 m. 

 
Lentel÷ 43. Krovinių pervežimas kelių transportu pagal pervežimo tipą 
  2004 2005 2006 2007 2008 
Iš viso pagal krovinių vežimo rūšis, mln. t 51,46 55,33 56,03 62,16 59,43 
Pasiskirstymas pagal tipą, % 
Vidaus vežimas 87,0 82,8 79,7 79,4 78,0 
Tarptautinis vežimas ir Lietuvoje pakrauti kroviniai 5,1 6,0 6,6 6,5 6,7 
Tarptautinis vežimas ir Lietuvoje iškrauti kroviniai 4,3 4,8 5,6 5,4 5,5 
Tarptautinis vežimas tarp kitų šalių 3,4 6,2 7,6 8,3 9,5 
Kabotažas 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 
Šaltinis: SD 
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Pervežtų keleivių skaičius 2004–2008 m. išaugo nuo 430,1 mln. iki 468,3 mln. 
asmenų, t. y. 9 proc., tačiau trump÷jo pervežimų rida – 2008 m. rida siek÷ 309,2 mln. km ir 
buvo 24 proc. mažesn÷ nei 2004 m. 

2008 m. sektoriaus veiklos apimtims neigiamos įtakos tur÷jo vienu metu itin 
pabrangusi nafta, o v÷liau – prasid÷jęs globalus ekonomikos nuosmukis ir kreditinių išteklių 
trūkumas.  

2004–2008 m. automobilių kelių ilgis Lietuvoje išaugo 2 proc. nuo 79,3 iki 81,0 tūkst. 
km. Kelių su danga lyginamoji dalis padid÷jo 0,3 proc. punkto ir 2008 m. sudar÷ 88,3 proc. 
D÷l išaugusios baz÷s efekto padid÷jimas procentine išraiška n÷ra ženklus, tačiau absoliučia 
išraiška nagrin÷jamos infrastruktūros pl÷tra buvo gana žymi – kelių su danga ilgis išaugo 
1791 km. Šis rodiklis tik iš dalies parodo kelių infrastruktūros kokyb÷s pager÷jimą, nes 
neatspindi investicijų į jau esamų automobilių kelių su danga tobulinimą (rekonstrukcija, 
apšvietimas, šaligatvių, dviračių takų įrengimas ir pan.). SD duomenimis 2004–2008 m. 
sumin÷s išlaidos keliams sudar÷ 425,39 mln. EUR (iš jų 71 proc. kelių tiesimui, 
rekonstrukcijai, taisymui; 21 proc. – priežiūrai), iš kurios net ketvirtadalį keliams skirtų l÷šų 
sudar÷ BPD l÷šos, tod÷l poveikis vertintinas kaip svarbus ir teigiamas. 

 
Lentel÷ 44. Automobilių kelių ilgis metų pabaigoje, tūkst. km 

 2004 2005 2006 2007 2008 Pokytis, 
proc. 

Automobilių kelių ilgis 79,3 79,5 80,0 80,7 81,0 2,1 
Automobilių kelių su danga ilgis 69,8 70,5 70,9 71,3 71,6 2,6 
Automobilių kelių su patobulinta danga ilgis 22,0 22,4 22,7 23,0 23,7 7,5 
Žvyro kelių ilgis 47,7 48,1 48,2 48,3 47,9 0,3 
Grunto kelių ilgis 9,6 8,9 9,0 9,4 9,5 -1,0 
Šaltinis: SD 

 
E kategorijos kelių ilgis šiuo laikotarpiu šalyje sutrump÷jo nuo 1670 km iki 1649 km 

(sudar÷ 2 proc. bendroje kelių ilgių struktūroje), sumaž÷jo ir magistralinių kelių ilgis – nuo 
417 km iki 309 km (sudar÷ 0,4 proc. šalies kelių). 

Nagrin÷jamu periodu šalyje kasmet did÷jo kelių transporto priemonių parkas. 2008 m. 
automobilių skaičius šalyje pasiek÷ 1,94 mln., t. y. išaugo 29 proc. lyginant su 2004 m., o  
lengvieji automobiliai sudar÷ 86 proc. Automobilizacijos lygis, išreikštas individualių 
lengvųjų automobilių skaičiumi, tenkančiu tūkstančiui gyventojų, padid÷jo nuo 345 iki 452 
automobilių. 

 
Lentel÷ 45. Kelių transporto priemonių skaičius, tūkst. vnt 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Pokytis, 
proc. 

Kelių transporto priemon÷s, iš viso 1505,7 1658,1 1815,7 1838,4 1938,5 29 
 Motociklai ir mopedai 22,9 24,0 25,5 35,3 45,6 100 
 Lengvieji automobiliai 1315,9 1455,3 1592,2 1587,9 1671,1 27 
 Krovininiai automobiliai 101,3 106,2 117,4 126,5 128,7 27 
 Puspriekabių vilkikai 14,4 16,2 18,1 21,1 21,4 49 
 Priekabos ir puspriekab÷s 25,9 29,4 34,1 39,8 42,9 66 
 Specialūs automobiliai 10,5 11,5 12,8 13,4 14,5 37 
 Autobusai ir troleibusai 14,9 15,3 15,6 14,5 14,3 -4 
Šaltinis: SD 

 
Kelių eismo saugumo rodikliai Lietuvoje iki 2006 m. kito neigiama kryptimi, v÷liau ÷m÷ 

ger÷ti. 2008 m. stebimą kelių eismo saugumo pag÷r÷jimą l÷m÷ ne tik įdiegtos eismo 
saugumo priemon÷s, bet ir d÷l pablog÷jusios ekonomin÷s pad÷ties ir emigracijos sumaž÷ję 
transporto srautai. Bendrai 2004–2008 m. kelių eismo įvykių skaičius sumaž÷jo ketvirtadaliu 
ir siek÷ 4799, sužeistųjų skaičius sumaž÷jo 26 proc. iki 5822 asmenų, žuvusiųjų skaičius 
sumaž÷jo 34 proc. iki 499. 
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Lentel÷ 46. Kelių eismo įvykiai ir juose nukent÷ję asmenys 

  2004 2005 2006 2007 2008 Pokytis, proc. 

Kelių eismo įvykių skaičius 6357 6772 6588 6448 4799 -25 
Sužeistųjų skaičius 7862 8467 8252 8043 5822 -26 
Žuvusiųjų skaičius 752 773 760 740 499 -34 
Šaltinis: SD 

 
BPD įtaka kelių eismo saugumui vertintina kaip nežymi, nes pastarųjų priemonių iš SF 

paramos l÷šų buvo finansuota nedaug. Poveikis labiau išryšk÷jo netiesiogiai – sutvarkant 
kelių infrastruktūrą, geriau atitinkančią saugumo reikalavimus. 

 
Geležinkelių transportas 
 
Krovinių vežimo geležinkeliais apimtys pastaraisiais metais auga. 2008 m. geležinkelių 

transportu buvo pergabenta 54,97 mln. tonų krovinių, t. y. 21 proc. daugiau nei 2004 m. 
Krovinių transportavimo kiekių išreikštų tonkilometriais augimas buvo šiek tiek didesnis – 
27 proc. Geležinkeliu kroviniai daugiausia gabenami tarptautiniais maršrutais, vidaus 
pervežimai sudaro apie ketvirtadalį krovinių srauto. Krovinių gabenimo geležinkeliais 
augimą daugiausia l÷m÷ aplinkinių šalių gera ekonomin÷ situacija, rekonstruoti geležinkeliai, 
ypač Rytų–Vakarų koridorius, kai krovinių gabenimui geležinkeliais ir perkrovimui, ypač 
konteinerių pervežimams, buvo naudojama jungtis su Klaip÷dos jūrų uostu. 

 
Lentel÷ 47. Krovinių pervežimas geležinkeliu pagal pervežimo tipą 
  2004 2005 2006 2007 2008 
Iš viso pagal krovinių vežimo rūšis, mln. t 45,55 49,29 50,22 53,50 54,97 
Pasiskirstymas pagal tipą, % 
 Vidaus vežimas 26 29 27 23 28 
 Įvežta į šalį 25 21 23 30 28 
 Išvežta iš šalies 11 11 10 9 11 
 Tranzitas 38 39 40 37 33 
Šaltinis: SD 

 
Keleivių vežimo apimtys nagrin÷jamu laikotarpiu maž÷ja. 2008 m. geležinkelių 

transportu buvo pergabenta 5,06 mln. keleivių, t. y. 27 proc. mažiau nei 2004 m. Kritimas, 
išreikštas keleivio kilometrais, yra mažesnis – 10 proc., tai rodo, kad did÷ja keliavimo 
atstumai. Šią tendenciją patvirtina ir tai, kad auga keleivių, vykstančių tarptautiniais 
maršrutais, dalis: 2004 m. tarptautiniai keleiviai sudar÷ 14 proc., 2008 m. – 19 proc. Tarp 
galimų keliautojų pervežimo apimčių maž÷jimo priežasčių pamin÷tinas santykinis šios 
transporto priemon÷s nepopuliarumas tarp gyventojų, gerai išpl÷totas automobilinių kelių 
tinklas Lietuvoje, santykinai nedideli atstumai šalies teritorijoje, mažesn÷s išlaidos kelionei 
nei geležinkeliu bei žymus nuosavų automobilių skaičiaus augimas. Tarptautinį keleivių 
pervežimą taip pat riboja skirtingų pločių geležinkelio v÷ž÷s standartai buvusios Sovietų 
sąjungos ir ES teritorijose. 

Geležinkelių ilgis nagrin÷jamu periodu kito nežymiai ir 2008 m. buvo 2,18 tūkst. km. 
AB „Lietuvos geležinkeliai” visas pastangas kreip÷ esamos geležinkelių infrastruktūros 
modernizavimui, tam buvo skirtos nemažos BPD l÷šos, tod÷l poveikis vertintinas kaip 
vidutinis ir teigiamas. 

Iki 2006 m. šalyje augo geležinkelių eismo įvykių skaičius, tačiau 2007–2008 m. šie 
rodikliai reikšmingai sumaž÷jo ir buvo žemesnis nei 2004 m. (2008 m. – 68, 2004 m. – 99 
įvykiai). Tačiau geležinkelio atsitikimų, kuriuose nukent÷jo žmon÷s, skaičius neturi aiškios 
kitimo kryptis, 2004–2008 m. vidutiniškai per metus įvykdavo 54 tokie įvykiai. 

 
Vandens transportas 
 
Vandens transporto srityje, vertinant krovinių pervežimą, svarbiausias yra jūrų 

transportas, kuris did÷jo iki 2007 m., o 2007 m. ir 2008 m. buvo fiksuojamas sumaž÷jimas 
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d÷l aplinkinių Baltijos jūros uostų konkurencijos ir kintančios tarifų politikos. Bendrai 
nagrin÷jamu laikotarpiu pervežtų krovinių kiekis padid÷jo 12 proc. ir 2008 m. siek÷ 5,28 
mln. tonų. Krovinių transpotravimas vidaus vandenyse kasmet did÷jo – 2008 m. sudar÷ 
988,5 tūkst. tonų ir 2004 m. lygį viršijo 59 proc. Ekonomin÷ recesija jūrų transportą, 
įskaitant ir krovą, paveik÷ nežymiai, o numatoma terminalų pl÷tra įgalins padidinti krovinių 
pervežimus net ir ekonominio nuosmukio sąlygomis. BPD poveikis krovinių gabenimo 
augimui jūrų transportu pasireišk÷ uosto krantinių sutvarkymu, įrenginių modernizavimu, 
tačiau d÷l santykinai nedidel÷s finansavimo apimties, palyginus su poreikiu, BPD poveikį 
galima vertinti kaip vidutinį. 

 
Lentel÷ 48. Krovinių pervežimas jūrų transportu pagal pervežimo tipą 
  2004 2005 2006 2007 2008 
Iš viso pagal krovinių vežimo rūšis, mln. t 4,72 5,25 5,94 5,79 5,28 
Pasiskirstymas pagal tipą, % 
 Įvežta į šalį 12 13 20 22 24 
 Išvežta iš šalies 9 11 15 15 17 
 Vežimas tarp užsienio uostų 80 76 66 63 59 
Šaltinis: SD 

 
Jūrų transportu 2008 m. buvo plukdoma 226,1 tūkst. keleivių (70 proc. daugiau nei 

2004 m.), pervežimai sudar÷ 135,09 mln. keleivio kilometrų (59 proc. daugiau nei 2004 
m.). Vidaus vandens transporto keleivių skaičius 2004–2008 m. išaugo 20 proc. iki 2,37 
mln., o vidutinis atstumas tesiek÷ 1,5 km (didžiąją keleivių skaičiaus dalį sudaro 
persik÷limas į/iš Neringą). BPD poveikis išryšk÷jo jūrų uosto krantinių sutvarkymu ir 
pritaikymu priimti kruizinius laivus, tačiau keleivių srautas taip sparčiai nedid÷jo kaip buvo 
tik÷tasi, tod÷l poveikis vertintinas kaip nedidelis. 

 
Oro transportas  
 
Krovinių srautai Lietuvos oro uostuose augo iki 2007 m. ir buvo pasiekę 13,7 tūkst. 

tonų (t. y. 48 proc. daugiau nei 2004 m.), tačiau 2008 m. sumaž÷jo 21 proc. iki 10,9 tūkst. 
tonų. Pažym÷tina, kad tai brangi transportavimo priemon÷, tod÷l jį nukonkuravo kiti 
krovinių pervežimo būdai (geležinkeliai, keliai, jūrų uostas), be to, 2008 m. prasid÷jęs 
ekonominis nuosmukis apskritai sumažino krovinių srautą. Išimtis – Zoknių oro uostas 
Šiauliuose, sugeb÷jęs pritraukti krovinių ir padidinti krovos apimtis daugiau kaip 30 kartų. 
BPD poveikis krovinių srautams oro transportu beveik nepasireišk÷ d÷l itin ribotos, šios 
srities finansavimo apimties. 

Keleivių pervežimo oro transportu rinka Lietuvoje nagrin÷jamu laikotarpiu išaugo 2,3 
karto. 2008 m. keleivių srautas siek÷ 2,55 mln. asmenų. Tokį spartų srautų augimą l÷m÷ 
pag÷r÷jusi Lietuvos ekonomin÷ pad÷tis, atviros sienos ir bevizis režimas, išaugusi gyventojų 
perkamoji galia ir tarptautinių oro skrydžių bendrovių at÷jimas į Lietuvą po 2004 m. Pagal 
pervežtų keleivių skaičių pirmavo Tarptautinis Vilniaus oro uostas, sparčiai pl÷t÷si Kauno oro 
uostas, sugeb÷jęs pritraukti pigių skrydžių oro bendrovę „Ryanair”. Tai leido iki šiol krovinių 
vežimu besispecializuojančiam oro uostui padidinti keliautojų skaičių beveik 20 kartų iki 410 
tūkst. keleivių 2008 m. Verta atkreipti d÷mesį, kad Lietuvos oro uostai konkuravo su Rygos 
oro uostu (keleivių srautas 2003–2008 m. išaugo daugiau kaip penkis kartus).  

 
Lentel÷ 49. Oro uostų veiklos rodikliai 

Oro uostai, iš viso Vilnius Kaunas Šiauliai Palanga 

 
Atvykusių ir 
išvykusių 
keleivių 
skaičius, 
tūkst. 

Pakrauta ir 
iškrauta 
krovinių, 
tonos 

Atvykusių ir 
išvykusių 
keleivių 
skaičius, 
tūkst. 

Pakrauta ir 
iškrauta 
krovinių, 
tonos 

Atvykusių ir 
išvykusių 
keleivių 
skaičius, 
tūkst. 

Pakrauta ir 
iškrauta 
krovinių, 
tonos 

Atvykusių ir 
išvykusių 
keleivių 
skaičius, 
tūkst. 

Pakrauta ir 
iškrauta 
krovinių, 
tonos 

Atvykusių 
ir 

išvykusių 
keleivių 
skaičius, 
tūkst. 

Pakrauta ir 
iškrauta 
krovinių, 
tonos 

2006 1800,5 12675 1446,5 5563 242,6 6844 0,6 6 110,8 262 

2007 2196,9 13741 1713,7 5782 389,2 6816 0,9 937 93,1 205 

2008 2553,2 10903 2041,7 5717 408,2 3314 1,1 1853 102,3 18 
Pokytis, 
proc. 

42 -14 41 3 68 -52 83 30783 -8 -93 

Šaltinis: SD 
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2008 m. Vilniaus oro uosto veiklos rezultatams neigiamos įtakos tur÷jo vež÷jo 

„FlyLAL” veiklos nutraukimas ir UAB „Air Baltic Corporation” daugumos reisų iš Vilniaus 
atsisakymas. 

Vertinant BPD poveikį keleivių pervežimui oro transportu svarbu pažym÷ti Tarptautinio 
Vilniaus oro uosto modernizavimą, po kurio padid÷jo pralaidumas, patogumas ir pag÷r÷jo 
šalies įvaizdis, taip pat buvo pasirengta prisijungti prie Šengeno sutarties atskiriant ES ir 
trečiųjų šalių keleivių srautus. BPD poveikis keleivių pervežimui oro transportu vertintinas 
kaip stiprus. 

 
Apibendrinimas ir palyginimas su ES rodikliais 
 
Lietuvoje 2004–2008 m. d÷l spartaus šalies ir aplinkinių valstybių ekonomikos pl÷tros 

transporto intensyvumas smarkiai išaugo. Did÷jo transportavimo apimtys ir 
automobilizacijos lygis. Lyginant su transporto sektoriaus dalimi ekonomikoje ir darbo 
rinkoje ES, Lietuvoje transporto svarba yra daug didesn÷. Tokią situaciją iš dalies nulemia 
šalies kaip tranzitinio koridoriaus tarp Rytų ir Vakarų Europos įvaizdis. Lietuvoje gabenant 
krovinius svarbiausi yra geležinkelių ir kelių transporto sektoriai, jų dalys yra apylyg÷s. ES 
dominuoja kelių transporto pervežimai. 

Gerokai išaugo gyventojų automobilizacijos lygis ir praktiškai pasiek÷ ES vidurkį. 
Tačiau tai tur÷jo neigiamos įtakos saugumo keliuose rodikliams – padid÷jo mirtingumo 
autoįvykiuose lygio skirtumas Lietuvoje ir ES. 2007 m. duomenimis kelių eismo įvykiuose 
žuvusių asmenų skaičius 1 mln. gyventojų 2,5 karto viršijo ES lygį. 

 
Lentel÷ 50. Transporto rodikliai Lietuvoje ir ES 

2004 m. 2008 m. 

  Lietuva ES-27 Skirtumas Lietuva ES-27 Skirtumas 

Transporto dalis prid÷tin÷je vert÷je, % 12,7 7,1 5,6 12,1 6,9 5,2 

Transporto dalis užimtųjų skaičiuje, % 6,6 5,8 0,8 6,9 5,8 1,1 

Lengvųjų automobilių skaičius 1000-iui 
gyventojų 

384 446 86,1 4701 4661 100,9 

Kelių eismo įvykiuose žuvusiųjų skaičius 1 
mln. gyventojų 

218 96 227,1 2182 862 253,5 

Geležinkelių dalis krovinių gabenime, % 48,7 18,1 30,6 41,52 17,92 23,6 

Kelių transporto dalis krovinių gabenime, % 51,3 76,0 -24,7 58,52 76,52 -18,0 

1 2006 m. 
2 2007 m. 
Šaltinis: Eurostat 

 

1.4.6  Energetika 

Energijos gamyba ir importas 
 
Energijos gamyba Lietuvoje 2004–2008 m. laikotarpiu sumaž÷jo 26 proc. – nuo 5,16 

iki 3,81 mln. TNE. Tai sudar÷ 41 proc. (2004 m. – 56 proc.) pirmin÷s energijos sąnaudų. 
Energijos gamybos kritimą l÷m÷ sumaž÷jusi paklausa d÷l produkcijos dalies visos 
ekonomikos sumaž÷jimo, energijai efektyvesnių technologijų diegimo gamyboje ir 
vartojime, pačio efektyvumo didinimo. Energijos gamyboje dominuoja atomin÷ energija, 
kurios dalis 2008 m. sudar÷ 74 proc. (2004 m. – 80 proc.). 2010 m., sustabdžius IAE 
veiklą, numatomi esminiai struktūriniai pokyčiai. 

2008 m. 59 proc. energetinių išteklių buvo importuota, lyginant su 2004 m. ši dalis 
išaugo 15 proc. punktų. Energetinių išteklių importo apimtys 2004–2008 m. išaugo 10 proc. 
ir 2008 m. siek÷ 13,15 mln. TNE. Svarbiausi importuojami energetiniai ištekliai yra 
gamtin÷s dujos ir nafta (didžioji dalis įvežamos žalios naftos v÷liau yra eksportuojama 
naftos produktų pavidalu, tod÷l energetinių išteklių importas vertintinas nevienareikšmiškai 
ir atsižvelgiant į perdirbtų naftos produktų išvežimo apimtis).  
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BPD poveikis energijos gamybai išryšk÷jo didinant energijos gamybos efektyvumą, 

mažinant energijos išteklių importą – per kuro konversiją, pritaikant katilines ir elektrines 
naudoti biokurą ar kitas mažiau aplinką teršiančias kuro rūšis. Energijos gamybos apimtys 
maž÷jo ir d÷l pramon÷s kritusios sektoriaus paklausos, kurią iš dalies l÷m÷ BPD finansuotas 
įmonių modernizavimas, įdiegiant energiją taupančias ar efektyvesnes technologijas, o kai 
kuriais atvejais įgalinančias gamybos proceso metu pasigaminusią šilumą ar šaltį naudoti 
pačios įmon÷s reikm÷ms. Racionelsnis energijos išteklių panaudojimas buvo pasiektas 
įdiegus kogeneraciją, kai šiluma ir elektros energija gaminama to paties technologinio 
proceso metu. Energijos gamybos apimtis mažino ir sumenkęs energijos, ypač šilumos, 
vartojimas renovavus viešosios paskirties pastatus iš SF paramos l÷šų. BPD poveikis 
energijos gamybai ir energijos išteklių importui (atmetus reeksportą) vertintinas kaip labai 
stiprus ir teigiamas. 

 
Galutin÷s energijos sunaudojimas 
 
Galutin÷s energijos sunaudojimas šalyje 2008 m. siek÷ 4,9 mln. TNE ir 2004 m. lygį 

viršijo 14 proc. Energijos suvartojimo intensyvumas, išreikštas kaip santykis su BVP, 
nagrin÷jamu laikotarpiu sumaž÷jo nuo 69,8 iki 64,1 proc. Tai rodo, kad išaugo energijos 
naudojimo efektyvumas. 

Pagrindiniai vartotojai, kartu sunaudojantys 84–85 proc. energijos, yra transportas, 
pramon÷ ir namų ūkiai. 2004–2008 m. transportui tenkanti dalis išaugo nuo 31 iki 38 proc., 
namų ūkių – nukrito nuo 32 iki 28 proc., pramon÷je taip pat sumaž÷jo – nuo 21 iki 19 proc. 
Energijos suvartojimo sumenkimą namų ūkiuose ir pramon÷je l÷m÷ naujesnių, modernesnių 
technologijų ir prietaisų naudojimas, paprastai mažiau naudojantys energijos, bei pačių 
namų ūkių ir pramon÷s dalies maž÷jimo visoje ekonomikoje. Transporto sektoriuje energijos 
suvartojimo mažinimo galimyb÷s yra techniškai daug mažesn÷s ir labiau susijusios su 
naujesnių transporto priemonių įsigijimu. 

BPD poveikis galutin÷s energijos suvartojimui labiausiai išryšk÷jo renovuojant 
viešosios paskirties pastatus, perduodant energiją, pirmiausia šilumą (kur energijos 
nuostoliai didžiausi) ir modernizuojnt paskirstymo tinklus ir pramon÷s įmones, tod÷l 
vertintinas kaip stiprus ir teigiamas. 

 
Elektros energija 
 
Elektros energijos gamybos apimtys 2004–2008 m. šalyje sumaž÷jo 28 proc. ir 2008 

m. sudar÷ 1,20 mln. TNE. IAE yra pagrindinis elektros energijos gamintojas, tačiau jos dalis 
rengiantis uždarymui sumaž÷jo nuo 78 iki 71 proc. Šiluminių elektrinių dalis išaugo nuo 16 
iki 19 proc. Kito tipo elektrinių gamybos dalis išaugo nuo 6 iki 10 proc. 2008 m. hidro ir 
hidroakumuliacin÷se elektrin÷se buvo pagaminta 7 proc. elektros energijos (2004 m. – 5 
proc.). Nuo 2005 m. sparčiai vyst÷si v÷jo j÷gain÷s, tačiau absoliučia išraiška jų reikšm÷ 
išlieka nedidel÷. Žymesnę v÷jo, hidro ir saul÷s j÷gainių pl÷trą riboja gerokai didesn÷s 
sąnaudos ir aukštesn÷ galutin÷ energijos kaina, palyginus su atomin÷je ir šilumin÷se 
elektrin÷se pagaminama elektros energija, ir kuri neišvengiamai atsiliepia visoje kainų 
grandin÷je, o tuo pačiu ir visam Lietuvos ekonomikos konkurencingumui. Didesnę 
perspektyvą turi biokuro naudojimas, kurio savikaina mažesn÷ nei v÷jo, saul÷s ar hidro 
energijos. Be to, biokuro išteklių Lietuvoje yra pakankamai (medienos, žem÷s ūkio produktų 
perdirbimo, savartynų atliekos bei specialiai auginami rapsai ir žilvičiai). 

Galutinis elektros energijos suvartojimas šalyje 2004–2008 m. išaugo 18 proc. ir 2008 
m. siek÷ 777,7 tūkst. TNE. Pagal suvartojamą elektros energijos dalį 2008 m. pirmavo 
paslaugų sektorius – 33 proc. (2004 m. – 34 proc.), pramon÷s dalis – 32 proc. (2004 m. – 
34 proc.), namų ūkių – 30 proc. (2004 m. – 27 proc.). 

BPD poveikis galutiniam elektros energijos vartojimo sumažinimui išryšk÷jo keliomis 
kryptimis – pasitelkus BPD žem÷s ūkio priemones buvo remiamas rapsų ir žilvičių 
auginimas, kurie toliau buvo naudojami biokuro gamybai, o pastarasis elektros energijai 
gaminti, modernizuojant įmones, kai diegiant naujausias technologijas taupoma elektros 
energija, atnaujinant ir automatizuojant elektros perdavimo ir paskirstymo tinklus, kuomet 
sumažinami elektros energijos perdavimo nuostoliai. Kadangi galutinio elektros energijos 
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suvartojimo maž÷jimo buvo siekiama keliomis kryptimis, vertintina, kad BPD poveikis pagal 
šią sritį buvo stiprus ir teigiamas. 

 
Šilumin÷ energija 
 
Šilumin÷s energijos gamybos apimtys 2004–2008 m. sumaž÷jo 7 proc. ir 2008 m. 

siek÷ 1,11 mln. TNE. Didžiausia šilumos dalis buvo gaminama šilumin÷se elektrin÷se (2008 
m. joms teko 43 proc., 2004 m. – 47 proc.) bei katilin÷se (2008 m. – 34 proc., 2004 m. – 
35 proc.). Auga alternatyvių gamybos būdų svarba. Atsinaujinančių energijos šaltinių 
(biokuro) ir kogeneracijos diegimas labiausiai atsiperka mažų ir vidutinių miestelių 
autonomin÷se katilin÷se, didesnių miestų – derinant su kitais šilumos gamybos būdais, o 
katilinių efektyvumo didinimas buvo naudingas visais atvejais. Didžiausia problema išlieka 
susid÷v÷ję šilumos tinklai ir jų ilgis, nes didžiausi šilumos nuostoliai patiriami ne gaminant, 
o perduodant šilumą. 

Šilumin÷s energijos suvartojimo struktūra nagrin÷jamu periodu kito nežymiai. 
Didžiausi šilumos energijos vartotojai išliko tie patys: namų ūkiai (59 proc.), paslaugų 
sektorius (21 proc.), pramon÷ (19 proc.). 

BPD poveikis šilumos gamybai ir perdavimui išryšk÷jo modernizuojant elektrines ir 
katilines, didinant elektrinių ir katilinių energetinį efektyvumą, diegiant kogeneraciją, taip 
racionaliau panaudojant energijos išteklius, naudojant biokurą ar kitas mažiau teršiančias 
kuro rūšis, rekonstruojant ar tiesiant naujus šilumos perdavimo tinklus siekiant sumažinti 
energijos perdavimo nuostolius ar avarijų skaičių bei trukmę. Apie didelį BPD poveikį liudija 
šilumos gamybos apimčių sumaž÷jimas BPD laikotarpiu, nes beveik pusę šilumos tinklų 
investicijų ir dalį šilumos gamybos modernizavimo investicijų sudar÷ SF paramos l÷šos. 

 
Apibendrinimas ir palyginimas su ES rodikliais 
 
2004–2008 m. energetikos sektoriuje Lietuvoje didžiausias d÷mesys buvo skiriamas 

energijos gamybos ir perdavimo infrastruktūros kokybiniam vystymui, nes kiekybine 
išraiška sektorius atitiko šalies poreikius. D÷l Lietuvos įsipareigojimų uždaryti IAE, Lietuvos 
energetikos sektoriuje jau yra prasid÷ję struktūriniai pokyčiai.  

Palyginimas su ES šalių energijos suvartojimo ekonomikoje rodikliais išryškina 
Lietuvos pramon÷s atsilikimą pagal energijos naudojimo efektyvumą. Šis atsilikimas 
paaiškinamas tuo, kad Lietuvoje nemaža dalis gamyboje naudojamų įrengimų yra pasenę ir 
imlūs energijai. Tačiau pažym÷tina, kad ES parama ir konkurencingumo didinimo poreikis 
skatina investicijas į modernizavimą. Energijos intensyvumo atsilikimas nuo ES šalyje 
nagrin÷jamu laikotarpiu sumaž÷jo, tačiau vis dar atsilieka 2,5 karto. 

Taip pat vert÷tų atkreipti d÷mesį į nepakankamą atsinaujinančios energijos šaltinių 
išnaudojimą šalyje ir l÷tą šio sektoriaus pl÷trą. Nagrin÷jamu laikotarpiu Lietuva prie ES 
pagal elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių dalį nepriart÷jo. 2007 m. 
Lietuvoje šio tipo elektros energijos dalis buvo 11 proc. punktų žemesnis nei ES. 

Pagal energetinio priklausomumo nuo importo rodiklį, Lietuvoje stebimas didelis 
augimas, kuris taip pat susijęs su IAE veiklos stabdymu. 2004–2008 m. Lietuvos pozicija ES 
vidurkio atžvilgiu pasikeit÷ į priešingą – 2004 m. Lietuvoje energetinio priklausomumo lygis 
buvo žemesnis nei ES, tačiau 2007 m. jau 9,2 proc. punkto viršijo. 

 
Lentel÷ 51. Energijos sektoriaus rodikliai Lietuvoje ir ES 

2004 m. 2007 m. 
  

Lietuva ES-27 Skirtumas Lietuva ES-27 Skirtumas 

Energijos intensyvumas ekonomikoje, 
TNE/1000 EUR 

547,4 184,9 296,1 432,5 169,4 255,3 

Elektros energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių dalis, % 

3,5 13,9 -10,4 4,6 15,6 -11,0 

Energetinis priklausomumas nuo 
importo (importo ir vartojimo 
santykis), % 

47,9 50,3 -2,4 62,3 53,1 9,2 

Šaltinis: Eurostat 
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1.4.7 Aplinkos apsauga 

Saugomos teritorijos 
 
2004–2009 m. (duomenys laikotarpio pradžioje) saugomų teritorijų skaičius išaugo 

nuo 1080 iki 1209 (12 proc.), o jų užimamas plotas – 23 proc. iki 968 ha. Šalies teritorijoje 
saugomų teritorijų dalis išaugo nuo 12 proc. iki 15 proc. Šį augimą sąlygojo pirmiausia 
griežtas teisinis reglamentavimas ir įsipareigojimai pagal Lietuvos stojimo sutartį, tačiau 
finansiniai klausimai buvo sprendžiami daugiausia naudojant BPD l÷šas, tod÷l saugomų 
teritorijų skaičiaus ir užimamo ploto augimui BPD poveikis vertintinas kaip vidutinis. 

 
Oro kokyb÷ ir teršimas 
 
2004-2008 m. teršalų kiekis, išmestas į atmosferą, šalyje kasmet maž÷jo – 2008 m. į 

atmosferą buvo išmesta 71,2 tūkst. tonų teršalų, t. y. 22 proc. mažiau nei 2004 m. Teršalų 
struktūroje didžiausią dalį sudaro skystosios ir dujin÷s medžiagos (daugiausia anglies 
monoksidai, sieros dioksidas, lakūs organiniai junginiai) – 95 proc., kietųjų medžiagų dalis 
išaugo 1 proc. punktu iki 6 proc. Šių teršalų pagrindiniai šaltiniai buvo pramon÷, ypač 
chemijos, cemento ir naftos perdirbimo, ir elektrin÷s, tod÷l maž÷jant gamybos apimtims, 
diegiant oro taršą mažinančias ir valymo priemones, naudojant švaresnes gamybos 
technologijas. Transportas oro taršą mažino ne taip greitai, nes transporto srautai BPD 
laikotarpiu tik did÷jo, oro tarša iš dalies mažino tik naujesnių transporto priemonių 
įsigijimai. 

 
Lentel÷ 52. Išmestų teršalų kiekis, tūkst. t 

  2004 2005 2006 2007 2008 Pokytis, 
proc. 

Visi teršalai 91,23 88,28 84,54 72,57 71,18 -22 
 Kietosios medžiagos 4,77 4,70 4,49 4,14 4,11 -14 
 Dujin÷s ir skystosios medžiagos 86,46 83,58 80,05 68,43 67,07 -22 
 -Sieros dioksidas 23,96 24,76 22,28 18,62 16,80 -30 
 -Azoto oksidai 12,15 12,59 12,64 11,00 11,38 -6 
 -Anglies monoksidai 22,40 20,65 22,15 21,11 19,17 -14 
 -Lakūs organiniai junginiai 26,90 24,64 22,21 16,92 18,82 -30 
 -Fluoras ir kiti teršalai 1,05 0,94 0,77 0,78 0,90 -14 
Šaltinis: SD 

 
Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis nagrin÷jamu periodu pagrindin÷ oro 

kokyb÷s problema buvo kietųjų dalelių KD10 koncentracijos viršijimai didesniuose miestuose, 
tačiau analizuojant pastarųjų metų steb÷jimų duomenų dinamiką stebima kietųjų dalelių 
maž÷jimo aplinkos ore tendencija, kurią l÷m÷ naujesnių transporto priemonių įsigijimas, 
griežtesn÷ transporto priemonių taršos kontrol÷ ir geresnis transporto srautų valdymas.  

 
Lentel÷ 53. Kai kurių teršalų didžiausia vidutin÷ metin÷ koncentracija Lietuvos miestų ore, 
µg/m3 
  2004 2005 2006 2007 
Vilnius     
Azoto dioksidas 39 32 34 30 
Sieros dioksidas 3 2 2 3 

KD10/P
* 43/73 33/46 37/65 32/45 

Ozonas**/P1
*** 113/0 132/2 151/14 123/2 

Kaunas     
Azoto dioksidas 314 214 17 32 
Sieros dioksidas 74  3 3 

KD10/ P 35/34 32/56 34/54 30/46 

Ozonas3 / P1 80/0 118/0 171/12 137/2 
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  2004 2005 2006 2007 
Klaip÷da     
Azoto dioksidas 224 22 27 22 
Sieros dioksidas 44 3 2 2 

KD10/ P 25/12 28/43 27/32 23/14 

Ozonas3 / P1 88/0 113/0 146/8 111/0 
Šiauliai     
Azoto dioksidas 22 27 36 28 
Sieros dioksidas 5 4 2 1 

KD10
 / P 36/33 29/27 30/39 25/18 

Ozonas3 / P1 85/0 145/4 126/1 88/0 
Panev÷žys     
Azoto dioksidas  23 17 21 
Sieros dioksidas  5 5 2 

KD10/ P 31/32 30/42 32/26 26/26 

Ozonas3 / P1  141/2 135/12 116/0 
K÷dainiai     
Azoto dioksidas 12 13 13 12 
Sieros dioksidas 3 3 3 1 

KD10/ P 29/29 26/33 26/22 20/12 

Ozonas3 / P1 113/0 133/6 152/16 115/0 
Jonava     
Azoto dioksidas 11 14 15 12 
Sieros dioksidas 1 1 - - 

KD10/ P 28/13 25/23 25/19 21/14 

Ozonas3 / P1 119/0 161/16 169/13 123/1 
* P – parų skaičius, kai buvo viršyta paros ribin÷ vert÷ kartu su leistinu nukrypimo dydžiu 
** Ozonas – pateikiamas maksimalus 8 val. pažemio ozono koncentracijos vidurkis, kuris skaičiuojamas iš per 
valandą gautų duomenų, juos kas valandą atnaujinant 
*** P1 – parų skaičius, kai buvo viršyta 8 val. siektina vert÷, kurios įsigaliojimo data 2010 m. 
Šaltinis: SD 

 
BPD poveikis oro taršos mažinimui pasireišk÷ diegiant aplinkosaugines priemones 

elektrin÷se ir pramon÷s įmon÷se, įskaitant deginimo ar atliekų pedirbimo įmones, tod÷l šiuo 
aspektu BPD poveikis vertintinas kaip stiprus ir teigiamas, tačiau nebuvo žymaus poveikio 
transporto oro taršos sumažinimui. 

 
Vandens kokyb÷ ir teršimas 
 
2004–2007 m. užteršto vandens nuotekų bendras kiekis išaugo nuo 173,5 iki 210,1 

mln. m³. (21 proc.).  
Į atvirus vandens telkinius patenkančių teršalų kiekis taip pat did÷jo – 14 proc. iki 

12,9 tūkst. tonų. Tokį augimą l÷m÷ auganti ekonomika ir vartojimas. Šiame skaičiuje 
didžiausia dalis tenka skandinčioms medžiagoms (46 proc.), organin÷ms medžiagoms (29 
proc.), bendrajam azotui (23 proc.). Lyginant su 2004 m., santykinai padid÷jo skandinčių 
medžiagų kiekis, kitų teršalų dalis maž÷jo. 

Nagrin÷jamu periodu itin išaugo išvalytų iki normatyvų nuotekų dalis – 2004 m. ji 
siek÷ 61,3 proc., o 2007 m. – 72,3 proc. d÷l nuotekų valymo įrenginių statybos visoje 
Lietuvoje, kurios buvo finansuojamos beveik SF paramos l÷šomis, tod÷l BPD poveikis 
vertintinas kaip stiprus ir teigiamas. 

Iš žemiau pateiktos lentel÷s matyti, kad 2004–2007 m. vidutin÷ daugumos maistinių 
medžiagų koncentracija Lietuvos up÷se maž÷jo, nes žem÷s ūkio produktų perdirbima ir 
maisto produktų gamyba tapo modernizuota, naudojanti naujausias, dažnai beatliekines 
technologijas ir įdiegtų nuotekų valymo vietinių įrenginių. Tuo tarp nitratų koncentracija 
išaugo 0,1 mgN/l d÷l intensyvesn÷s žem÷s ūkio veiklos. Monitoringo vietų, kuriose vandens 
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kokyb÷ atitiko normas, dalis nagrin÷jamu laikotarpiu visų maistinių medžiagų atžvilgiu 
padid÷jo. Pagal šį rodiklį problematiškiausias išlieka užterštumas bendruoju azotu ir 
fosfatais. 

 
Lentel÷ 54. Lietuvos upių užterštumo rodikliai 

Vidutin÷ maistinių 
medžiagų koncentracija 

Lietuvos up÷se 

Upių monitoringo vietų 
dalis, kuriose vandens 
kokyb÷ atitinka kokyb÷s 

normas, proc. 
  2004 2007 Pokytis 2004 2007 Pokytis 
Organin÷s medžiagos (BDS7), mg/l 3,0 2,5 -0,5 71 89 18 
Bendrasis azotas, mg/l 4,0 3,3 -0,7 48 61 13 
Amonio azotas, mgN/l 0,7 0,1 -0,7 87 100 13 
Nitratai, mgN/l 2,0 2,2 0,1 68 74 6 
Bendrasis fosforas, mg/l 0,2 0,1 -0,1 58 79 21 
Fosfatai, mgP/l 0,13 0,04 -0,09 64 66 2 

Šaltinis: SD 
 
Atliekų tvarkymas 
 
Per 2004-2007 m. laikotarpį komunalinių atliekų kiekis išaugo 8 proc. iki 1,4 mln. 

tonų, tačiau būtent komunalinių atliekų tvarkymas išlieka problema, palyginus su 
gamybin÷mis atliekomis, kurios dažniau buvo perdirbamos ir atsižvelgiant į tai, kad 
gamybos atliekų augimo tempai buvo dvigubai didesnis – užfiksuotas 16 proc. augimas, 
surinkta 4,9 mln. tonų gamybinių atliekų.  

Nagrin÷jamu laikotarpiu išaugo plastiko ir nežymiai metalų perdirbamų atliekų dalis, o 
popieriaus ir kartono bei ypatingai stiklo perdirbimo lygis sumaž÷jo, nes nebeliko popieriaus 
ir kartono bei stiklo surinkimo sistemos (per mažos paskatos rinkti ir rūšiuoti, surinkimo 
išlaidos santykinai didel÷s, palyginus su gaunama nauda). 

 
Lentel÷ 55. Atliekų tvarkymo rodikliai 
  2004 2007 Pokytis 
Komunalin÷s atliekos, tūkst. t 1299 1408 8% 
Gamybos atliekos, tūkst. t 4250 4914 16% 
Gamybos atliekų perdirbimas, % nuo susidariusio (gauto) kiekio 
  Popierius ir kartonas 95,0 88,0 -7,0 
  Stiklas 85,5 57,6 -27,9 
  Plastikas 56,4 67,7 11,3 
  Metalai 1,7 2,1 0,4 
Šaltinis: SD 

 
BPD poveikis atliekų tvarkymui buvo nedidelis, nes pati atliekų tvarkymo sistema 

2004-2008 m. buvo tik kuriama. Be to, šie projektai didžiąja dalimi buvo finansuojami 
Sanglaudos fondo l÷šomis. 

 
Apibendrinimas ir palyginimas su ES rodikliais 
 
2004–2008 m. Lietuvoje išaugo d÷mesys aplinkos apsaugos sričiai. Daugelyje sričių 

buvo stebimas pad÷ties ger÷jimas: sumaž÷jo vandens tarša, pag÷r÷jo vandens išvalymo 
kokyb÷, padid÷jo saugomų teritorijų skaičius ir plotas ir pan.  

Lyginant su ES vidurkiu, pagal šiltnamio efektą sukeliančių substancijų emisiją į 
atmosferą Lietuva nesiekia ES lygio, tačiau 2004–2006 m. emisija santykinai padid÷jo. 
Išlieka oro taršos miestuose, atliekų perdirbimo problemos. 

Susidarančių komunalinių atliekų vienam gyventojų kiekis Lietuvoje visą nagrin÷jamą 
laikotarpį išliko mažesnis nei vidutinis ES, o ir absoliučia išraiška keit÷si santykinai nežymiai. 
Kaip neigiamą faktorių galima išskirti tai, kad Lietuvoje į sąvartynus patenka apie 90 proc. 
atliekų, o ES šis rodiklis nesiekia 50 proc. 
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Lentel÷ 56. Aplinkos apsaugos rodikliai Lietuvoje ir ES  

2004 m. 2006 m. 

  Lietuva ES-27 Skirtumas Lietuva ES-27 Skirtumas 
Rūgšt÷jimą įtakojančių teršalų 
išmetimas, kg/gyv. 

1,31 1,57 83,4 1,38 1,48 93,2 

Šiltnamių efektą sukeliančių dujų 
emisija (CO2 ekvivalentas, t/gyv.) 

6,3 10,6 59,4 6,8 10,4 65,4 

Komunalinių atliekų susidarymas, 
kg/gyv. 

3831 5191 73,8 390 517 75,4 

Komunalinių atliekų šalinimas 
sąvartynuose, kg/gyv. 

3281 2561 128,1 356 213 167,1 
1 2003 m. 
Šaltinis: Eurostat 

 

1.4.8  Sveikatos priežiūra ir socialin÷ situacija 

Bendra informacija apie sektorių 
 
Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo sektoriuje yra sukuriama 3,3 proc. šalies BVP ir 

6,3 proc. darbo vietų. Lyginant su 2004 m. sektoriaus ind÷lis į BVP išaugo 0,6 proc. punkto, 
o reikšm÷ užimtumo prasme sumaž÷jo tokia pat dalimi. Kalbant apie šį sektorių, 
pažym÷tina, kad ekonominiai rodikliai nepilnai atspindi sektoriaus reikšmę, nes jo tikslas yra 
ne pelno siekimas, o kokybiškų paslaugų užtikrinimas gyventojams ir veiklos efektyvumo 
didinimas. 

 
Sveikatos priežiūra 
 
Sveikatos priežiūros išlaidos Lietuvoje 2008 m. sudar÷ 2,13 mlrd. EUR. Lyginant su 

2004 m. išlaidos padid÷jo 2,1 karto. Šios išlaidos išreikštos kaip santykis su BVP 2004–2008 
m. išaugo nuo 5,7 iki 6,6 proc. BVP. Pagrindinis bendrųjų sveikatos priežiūros išlaidų 
finansuotojas yra valstyb÷, jai tenka 73 proc. šių išlaidų (2004 m. – 68 proc.), privataus 
sektoriaus dalis lygi 27 proc. (2004 m. – 32 proc.). 

Lietuvoje prognozuojama vidutin÷ būsimo gyvenimo trukm÷ 2004–2008 m. 
sutrump÷jo nuo 72,06 iki 71,94 metų. Gimstamumo lygis šiuo laikotarpiu išaugo nuo 8,8 iki 
10,5 kūdikių tūkstančiui gyventojų. Did÷jo mirtingumo lygis – nuo 12,0 iki 13,1 mirusiųjų 
1000-iui gyventojų.  

 
Lentel÷ 57. Pagrindiniai demografiniai rodikliai 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Gyvų gimusiųjų skaičius, tūkst. 30,42 30,54 31,27 32,35 35,07 
Gimstamumas tūkstančiui gyv. 8,8 8,9 9,2 9,6 10,5 
Mirusiųjų skaičius, tūkst. 41,34 43,80 44,81 45,62 43,83 
Mirtingumas tūkstančiui gyv. 12 12,8 13,2 13,5 13,1 
Kūdikių mirtingumas tūkstančiui gyvų 
gimusiųjų 7,9 6,9 6,8 5,9 5,0 
Vidutin÷ būsimo gyvenimo trukm÷ 72,06 71,32 71,12 70,92 71,94 
 Vyrų 66,36 65,36 65,31 64,87 66,3 
 Moterų 77,75 77,42 77,06 77,2 77,57 
Šaltinis: http://www.lsic.lt/ 

 
Lietuvoje daugiausia mirčių sukelia kraujotakos sistemos ligos (daugiau nei pusę) ir 

piktybiniai navikai. Gerokai išaugo mirtingumas nuo virškinimo sistemos ligų.  
 

Lentel÷ 58. Pagrindin÷s mirties priežastys 

  

Mirusiųjų pasiskirstymas 
pagal mirties priežastis, 

proc. 

Mirusiųjų skaičius 10 tūkst. 
gyv. 
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2004 2008 

Pokytis, 
proc. punktai 2004 2008 

Pokytis, 
proc. 

 Kraujotakos sistemos ligos 55 54 -1 655,8 703,5 7 
 Piktybiniai navikai 19 19 0 231,7 246,2 6 
 Virškinimo sistemos ligos 4 6 2 47,5 75,8 60 
 Kv÷pavimo sistemos ligos 4 4 0 47,4 50,1 6 
 Kitos 18 18 -1    
Šaltinis: SD 

 
2004–2008 m. apsilankymų pas gydytoją skaičius šalyje išaugo 3 proc. ir 2008 m. 

siek÷ 23,5 mln. Įvertinus gyventojų skaičiaus kaitos tendencijas, gaunama, kad vidutiniškai 
vienam gyventojas pas gydytoją per 2008 m. lank÷si 7 kartus. 2004 m. šis rodiklis buvo 
šiek tiek mažesnis – 6,6 vizitai. Ligonin÷se gydytų ligonių skaičius nagrin÷jamu laikotarpiu 
sumaž÷jo nuo 795,5 iki 760,8 tūkst. (4 proc.).  

2008 m. duomenimis Lietuvoje buvo 3483 sveikatos priežiūros įstaigos. Augo privačių 
įstaigų skaičius, o valstybinių – maž÷jo, tai nul÷m÷ struktūrinius pokyčius: privačių įstaigų 
dalis bendrame skaičiuje išaugo 5 proc. iki 63 proc., tačiau tarp jų vyravo nedideli gydytojų 
kabinetai, nedidel÷s specializuotos ar šeimos klinikos, o valstybinių įstaigų dalis atitinkamai 
sumaž÷jo d÷l sveikatos priežiūros įstaigų stambinimo ir jų veiklos optimizavimo, siekiant 
racionaliau panaudoti ribotas valstyb÷s l÷šas sveikatos priežiūrai, ir sudar÷ 37 proc. 
Ligoninių skaičius šalyje kasmet maž÷jo, tačiau nuosekliai buvo gerinamos tokių ligoninių 
teikiamos paslaugos – įsigyta naujausios medicinin÷s aparatūros, nuolat tobulinama 
gydytojų kvalifikacija. 2008 m. buvo registruotos 149 ligonin÷s, t. y. 20 mažiau nei 2004 m. 
Lovų skaičius ligonin÷se sumaž÷jo 6 proc. ir 2008 m. siek÷ 27,4 tūkst. Gydytojų skaičius 
nagrin÷jami periodu kito nežymiai. 2008 m. duomenimis šalyje dirbo 13,4 tūkst. gydytojų, 
t. y. 10 tūkst. gyventojų vidutiniškai teko 40 gydytojų. 

 
Lentel÷ 59. Pagrindiniai sveikatos apsaugos sistemos rodikliai 
  2004 2005 2006 2007 2008 
Gydytojų skaičius, tūkst. 13,4 13,7 13,5 13,7 13,4 
10 000 gyventojų tenka gydytojų 39,1 40,1 39,9 40,8 40,0 
Lovos ligonin÷se, tūkst. 29,0 27,7 27,1 27,5 27,4 
10 000 gyventojų tenka lovų ligonin÷se 84,6 81,5 80,1 81,6 81,7 
Ligoninių skaičius SAM sistemoje 169 159 158 156 149 
Apsilankymų skaičius, mln. 22,7 23,1 22,3 23,1 23,5 
Vienas gyventojas vidutiniškai apsilank÷, kartų 6,6 6,8 6,6 6,8 7,0 
Šaltinis: SD 

 
BPD poveikis vertintinas kaip teigiamas ir stiprus, nes valstybin÷s ir privačios 

sveikatos priežiūros įstaigos gal÷jo įsigyti naujausios medicinin÷s įrangos, greitosios 
pagalbos automobilių, gydytojai gal÷jo kelti savo kvalifikaciją ir įgauti naujų įgūdžių. 

  
Socialin÷ būkl÷ 
 
Išlaidos socialinei apsaugai Lietuvoje 2008 m. lyginant su 2004 m. išaugo 2,1 karto ir 

sudar÷ 5,21 mlrd. EUR. Šioje sumoje pastovi 3 proc. dalis tenka administracin÷ms 
išlaidoms, likusi dalis – socialin÷ms išmokoms ir paslaugoms. Išlaidų dalis, skirta pinigin÷ms 
išmokoms, 2004–2008 m. padid÷jo nuo 63 iki 66 proc., o paslaugoms skirtų išlaidų dalis 
sumaž÷jo nuo 34 iki 32 proc. 

Palyginus su 2004 m., 3,7 tūkst. išaugo asmenų, kuriems suteikiamos socialin÷s 
paslaugos namuose, skaičius ir 2008 m. buvo lygus 13,3 tūkst. asmenų. Pagrindiniai šių 
paslaugų gav÷jai – senyvo amžiaus asmenys, asmenys su negalia ir asmenys iš socialin÷s 
rizikos šeimų. 

Vaikų globos įstaigų skaičius 2004–2008 m. sumaž÷jo nuo 229 iki 200 d÷l šių įstaigų 
apjungimo, veiklos optimizavimo ir didesnio globos šeimose masto. Vaikų globos įstaigose 
2008 m. buvo 9,5 tūkst. vaikų, t. y. 8 proc. mažiau nei 2004 m. Iš šio skaičiaus 3,6 tūkst. 
(37 proc.) vaikų gyveno bendrojo lavinimo, specialiosiose mokyklose ar specialiojo ugdymo 
centruose, 3,5 tūkst. (37 proc.) apskričių ir savivaldybių globos įstaigose.  
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Senyvojo amžiaus gyventojų skaičius globos įstaigose seniems žmon÷ms 2008 m. 
siek÷ 5,0 tūkst., t. y. 6 proc. daugiau nei 2004 m. ir tai susiję su visuomen÷s sen÷jimu. 
Globos įstaigų seniems žmon÷ms išaugo nuo 95 iki 104.  

2008 m. šalyje veik÷ 26 globos įstaigos asmenims su negalia (2004 m. – 27). 
Gyventojų skaičius šio tipo įstaigose 2008 m. siek÷ 5,3 tūkst. asmenų, t. y. 3 proc. mažiau 
nei 2004 m.  

Laikino gyvenimo įstaigų skaičius Lietuvoje išaugo nuo 37 iki 51, o vietų skaičius 
padid÷jo nuo 1,2 tūkst. iki 1,6 tūkst. Didžioji dalis vietų teko nakvyn÷s namams, santykinai 
mažesn÷ dalis – krizių centrams bei laikino apgyvendinimo įstaigoms motinoms ir vaikams. 
2008 m. laikino gyvenimo įstaigose gyveno 3,4 tūkst. gyventojų, t. y. 3 proc. mažiau nei 
2004 m. 

BPD poveikis vertintinas kaip nedidelis, nes jis nebuvo susijęs su išmokomis ar 
pašalpomis, o daugiausia su globos įstaigų būkl÷s pagerinimu. 

 
Apibendrinimas ir palyginimas su ES rodikliais 
 
Lietuvoje išlaidų socialiniams reikalams santykis su BVP analizuojamu laikotarpiu siek÷ 

13–14 proc. (2004 m. – 13,3 proc., 2007 m. – 14,3 proc.), t. y. beveik 2 kartus mažiau nei 
santykinai skiriama ES šalyse (2004 m. – 27,2 proc., 2007 m. – 26,4 proc.). Atotrūkis šiuo 
laikotarpiu sumaž÷jo – Lietuva prie ES lygio priart÷jo 1,8 proc. punkto (tačiau vis dar 
atsilieka beveik du kartus).  

2004–2008 m. Lietuvoje sveikatos priežiūrai buvo skiriamas didelis d÷mesys d÷l 
poreikio reformuoti sistemą. Pagrindin÷s reformavimo kryptys: sveikatos priežiūros valdymo 
pertvarkymas (decentralizuojant), finansavimo reformavimas, struktūrinis reformavimas.  

Pagal 100 tūkst. gyventojų tenkantį gydytojų skaičių Lietuva 2007 m. duomenimis 
už÷m÷ viena aukščiausių vietų tarp ES šalių – aukštesnis rodiklis buvo tik BE ir AT. Tačiau 
sektoriaus finansavimo rodikliai atskleidžia, kad pagal vienam gyventojui tenkančias išlaidas 
Lietuva yra tarp atsiliekančiųjų. Žemesni santykiniai išlaidų sveikatos priežiūrai rodikliai 
buvo tik BG ir RO. 

 
Lentel÷ 60. Sveikatos priežiūros rodikliai Lietuvoje ir ES šalyse 

Gydytojų skaičius 100 
tūkst. gyv. 

Išlaidos sveikatos 
priežiūrai, EUR/gyv. 

 2004 2007 
Pokytis, 
proc.   2004 2006 

Pokytis, 
proc. 

BE 399,5 401,6 1 LU 4631   
AT 343,9 374,2 9 DK 3446 3864 12 

LT 355,6 371,1 4 NL 2991 3193 7 

ES 340,1 368,3 8 SE 2953 3168 7 
BG 353,1 364,9 3 FR 2926 3150 8 
LU 320,9 348,3 9 AT 2967 3146 6 
EE 321,7 323,4 1 BE 2964 3101 5 
DK 297,8 314,4 6 DE 2830 2974 5 
LV 286,3 287,4 0 FI 2349 2586 10 
HU 334 280,6 -16 ES 1613 1860 15 
CY 262,3 271,5 4 PT 1369 1491 9 
FI 259,5 269,5 4 SL 1135 1282 13 
SL 229,7 237,6 3 CY 1091 1194 9 
RO 208,1 222,0 7 CZ 621 760 22 
PL 229,1 219,1 -4 SK  750  
CZ 351,3   HU 665 739 11 
SE 342,2   EE 369 497 35 
DE 339,1   PL 332 442 33 

SK 331,5   LT 301 436 45 

PT 267,8   

 

BG 192 237 24 
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Gydytojų skaičius 100 
tūkst. gyv. 

Išlaidos sveikatos 
priežiūrai, EUR/gyv. 

 2004 2007 
Pokytis, 
proc.   2004 2006 

Pokytis, 
proc. 

  RO 140 204 45 
Šaltinis: Eurostat 

 

1.4.9 Užimtumas ir nedarbas  

Gyventojai ir darbo j÷ga  
 
2004–2008 m. laikotarpiu vidutinis gyventojų skaičius Lietuvoje kasmet maž÷jo, 

bendrai šiuo laikotarpiu sumaž÷jo 77,5 tūkst. asmenų (arba 2 proc.) ir buvo lygus 3,36 mln. 
asmenų. Pagrindin÷s gyventojų skaičiaus maž÷jimo priežastys: 

- neigiama natūrali gyventojų kaita: visą nagrin÷jamą laikotarpį šalyje buvo 
registruojamas didesnis mirusiųjų nei gimusiųjų skaičius, bendrai 2004–2008 m. 
šalyje mirusiųjų skaičius viršijo gimusiųjų skaičių 59,8 tūkst.; 

- neigiamas migracijos saldo: oficialios migracijos saldo visą nagrin÷jamą laikotarpį 
buvo neigiamas, bendrai 2004–2008 m. iš šalies išvyko 36,2 tūkst. daugiau asmenų 
nei atvyko (SD atliktas tyrimas parod÷, kad tik 47 proc. emigravusių asmenų savo 
išvykimą deklaravo). 

2008 m. darbo j÷gą Lietuvoje sudar÷ 1,61 mln. asmenų, t. y. 0,4 proc. mažiau nei 
2004 m. Iš to skaičiaus jaunimas sudar÷ 10 proc., 25–64 m. amžiaus asmenys – 88 proc., 
65 m. ar vyresni – 2 proc. Lyginant su 2004 m. darbo j÷gos struktūroje sumaž÷jo 25–64 m. 
amžiaus grup÷s dalis (2 proc. punktais). 

 
Lentel÷ 61. Darbo j÷gos pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 
  2004 2005 2006 2007 2008 Pokytis 
Iš viso pagal amžiaus grupes, tūkst. 1620,6 1606,8 1588,3 1603,1 1614,3 -0,4% 
Pasiskirstymas pagal amžių, proc. 
 15–24 8,5 8,2 8,8 9,1 10,2 1,7 
 25–54 78,9 79,0 78,0 76,9 75,9 -3,0 
 55–64 11,4 11,6 11,8 12,2 12,0 0,7 
 65+ 1,2 1,2 1,5 1,8 1,9 0,6 
Šaltinis: SD 

 
Užimtumas ir nedarbas 
 
2004–2008 m. gyventojų užimtumo lygis sparčios ekonomikos pl÷tros ir did÷jusios 

emigracijos iki 2008 m. kasmet nuosekliai augo ir buvo pasiekęs 64,9 proc., tačiau 2008 m., 
prasid÷jus recesijai, smuktel÷jo iki 64,3 proc. Aukščiausias užimtumo lygis buvo 25–55 m. 
amžiaus grup÷je – 2008 m. sudar÷ 81,2 proc. (1,8 proc. punkto daugiau nei 2004 m.). 
Jaunimo (15–24 m.) ir vyresnio (55–64 m.) amžiaus asmenų grup÷se užimtumo lygis 
padid÷jo šiek tiek daugiau nei po 6 proc. punktus ir 2008 m. atitinkamai siek÷ 64,3 ir 53,1 
proc. 

 
Lentel÷ 62. Užimtumo lygis, proc. 

  2004 2005 2006 2007 2008 Pokytis, 
proc. punkto 

Iš viso 61,1 62,6 63,6 64,9 64,3 3,2 
Pagal amžiaus grupes:       
 15–24 20,3 21,1 23,7 25,2 26,7 6,4 
 25–54 79,4 81,0 81,7 82,5 81,2 1,8 
 55–64 46,9 49,2 49,6 53,4 53,1 6,2 
Pagal lytį:       
 Vyrai 64,6 66,0 66,3 67,9 67,1 2,5 
 Moterys 57,8 59,4 61,0 62,2 61,8 4,0 
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  2004 2005 2006 2007 2008 Pokytis, 
proc. punkto 

Pagal gyvenamąją vietą:       
 Miestas 62,0 64,1 65,8 67,3 67,9 5,9 
 Kaimas 59,1 59,3 58,7 59,6 56,6 -2,5 
Šaltinis: SD 

 
Nedarbo lygis šalyje nagrin÷jamu laikotarpiu sumaž÷jo nuo 11,4 proc. iki 5,8 proc. 

Pagal amžiaus grupes tradiciškai didžiausias nedarbo lygis registruojamas tarp jaunimo 
(2008 m. – 13,4 proc.), 25–54 m. amžiaus grup÷je šis rodiklis siek÷ 5,1 proc., 55–64 m. 
amžiaus grup÷je – 4,4 proc., ir vyresnių nei 64 m. grup÷je – 2,8 proc.  

2004–2008 m. reikšmingai sumaž÷jo ilgalaikio nedarbo lygis – nuo 6,1 proc. iki 1,2 
proc.  

2004–2007 m. užfiksuotas užimtumo ir nedarbo rodiklių pager÷jimas išsilaik÷ neilgai, 
nes 2008 m. prasid÷jus pasaulinei ekonomikos krizei stebimos ryškios neigiamos 
tendencijos. Prognozuojama, kad nedarbo lygis šalyje 2009–2010 m. augs ir pasieks 19,8 
proc. 

 
Lentel÷ 63. Nedarbo lygis, proc. 

  2004 2005 2006 2007 2008 Pokytis, 
proc. punkto 

Iš viso pagal amžiaus grupes 11,4 8,3 5,6 4,3 5,8 -5,6 
Ilgalaikio nedarbo lygis 6,1 4,5 2,5 1,4 1,2 -4,9 
Pagal amžiaus grupes:       
 15–24 22,5 15,7 9,8 8,2 13,4 -9,1 
 25–54 10,4 7,8 5,1 4,0 5,1 -5,3 
 55–64 10,4 6,8 6,2 3,8 4,4 -6,0 
Pagal lytį:       
 Vyrai 11,0 8,2 5,8 4,3 6,0 -5,0 
 Moterys 11,8 8,3 5,4 4,3 5,6 -6,2 
Pagal gyvenamąją vietą:       
 Miestas 12,1 8,5 5,5 4,2 5,7 -6,4 
 Kaimas 9,7 7,6 6,0 4,4 6,1 -3,6 
Šaltinis: SD 

 
BPD poveikis nedarbo lygiui pasireišk÷ keliais aspektais: statybų, kelių tiesimo, kitų 

infrastruktūrinių projektų įgyvendinimas suteik÷ galimybes įdarbinti papildomai darbuotojų, 
perkvalifikuoti darbuotojai lengviau įsidarbindavo pramon÷s, paslaugų sektoriuose. Tod÷l 
BPD poveikis nedarbui ir užimtumui vertintinas kaip stiprus, palyginimui, 2004 m. BPD 
grynasis poveikis nedarbui sudar÷ -0,1 proc. ir -1,5 proc 2008 m. arba 0,1 proc. užimtumui 
2004 m. ir 1,9 proc. užimtumui 2008 m. Nors nuo 2009 m. nedarbas sparčiai augo, BPD 
poveikis išliko ir jau pasireiškus ekonomikos nuosmukiui, palyginimui, BPD grynasis poveikis 
nedarbui 2009 m. sudar÷ -0,2 proc. ir 0,5 proc. užimtumui. 

 
Užimtumas pagal ūkio sektorius 
 
Žemiau lentel÷je pateiktas Lietuvos užimtųjų skaičiaus ir struktūros pokytis 2004–

2008 m. Nagrin÷jant užimtumo raidą atskirose ūkio šakose, būtina atkreipti d÷mesį į 
užimtumo pokyčius žem÷s ūkyje, statyboje, nekilnojamojo turto ir finansinio tarpininkavimo 
srityse. Užimtumas žem÷s ūkio sektoriuje sumaž÷jo 48 proc. d÷l esmin÷s žem÷s ūkio 
pertvarkos ir modernizavimo 2004–2008 m., o absoliutus sumaž÷jimas sudar÷ 107,2 tūkst. 
asmenų. Didelis užimtųjų skaičiaus šuolis, sąlygotas ekonomikos augimo ir palankių 
ilgalaikio kreditavimo sąlygų, procentine ir absoliučia išraiška išryšk÷jo su nekilnojamojo 
turto rinka susijusiuose sektoriuose: statyboje, nekilnojamojo turto, nuomos ir kitos verslo 
veiklos bei finansinio tarpininkavimo sektoriuose. Bendrai 2004–2008 m. užimtųjų skaičius 
šiuose sektoriuose išaugo 56 proc. arba 102,5 tūkst. asmenų. Sumin÷ jų lyginamoji dalis 
padid÷jo nuo 13 iki 19 proc. Tačiau 2008–2009 m. kriz÷ nekilnojamojo turto rinkoje pavert÷ 
šias sritis rizikingiausiomis darbo vietų maž÷jimo prasme. 
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Lentel÷ 64. Užimtieji pagal ekonomikos sektorius 

Užimtųjų skaičius, tūkst. Užimtųjų struktūra, proc. 
  

2004 2008 Pokytis, 
proc. 

2004 2008 Pokytis, 
punktai 

 G Didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba 225,4 274,4 22 16 18 2 

 D Apdirbamoji gamyba 252,2 265,5 5 18 17 0 

 F Statyba 113,5 165,1 45 8 11 3 

 M Švietimas 141,1 148,5 5 10 10 0 

 A Žem÷s ūkis, medžiokl÷ ir miškininkyst÷ 223,5 116,3 -48 16 8 -8 

 I Transportas, sand÷liavimas ir ryšiai 93,9 104,5 11 7 7 0 

 K Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla 55,8 101,4 82 4 7 3 

 N Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 98,5 95,7 -3 7 6 -1 

 L Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis 
socialinis draudimas 82,9 87,9 6 6 6 0 

 O Kita komunalin÷, socialin÷ ir asmenin÷ 
aptarnavimo veikla 54,7 64,6 18 4 4 0 

 H Viešbučiai ir restoranai 30,1 38,4 28 2 3 0 

 E Elektros, dujų ir vandens tiekimas 29,5 27,6 -6 2 2 0 

 J Finansinis tarpininkavimas 15 20,3 35 1 1 0 

 C Kasyba ir karjerų eksploatavimas 4,4 4,1 -7 0 0 0 

 B Žuvininkyst÷ 1,3 3,9 200 0 0 0 

          Viso:  1425,5 1521,7 7 100 100 0 
Šaltinis: SD 

 
BPD teigiamas poveikis užimtumui pasireišk÷ beveik visuose ūkio sektoriuose, išskyrus 

žem÷s ūkį, kur užimtųjų maž÷jo, ir išryšk÷jo kuriant darbo vietas statybos, transporto, 
pramon÷s, viešojo sektoriaus ir kituose sektoriuose, keliant darbo j÷gos kvalifikaciją ar 
perkvalifikavimą, profesinį mokymą, kitas tiesioginio ir netiesioginio įtraukimo į darbo rinką 
priemones. Šis poveikis vertintinas kaip vidutinis, nes užimtumas labiau priklaus÷ nuo darbo 
vietų sukūrimo ir tik paskui nuo darbo j÷gos kvalifikacijos. 2008 m. prasid÷jęs užimtumo 
maž÷jimas parod÷, kad ekonominis nuosmukis paliet÷ visų kvalifikacijų ir specialybių 
darbuotojus, o labiausiai užimtumas maž÷jo daugiau recesijos paveiktuose ūkio sektoriuose. 

 
Apibendrinimas ir palyginimas su ES rodikliais 
 
Nuo įstojimo į ES Lietuvos darbo rinka išgyveno itin didelius pokyčius. D÷l spartaus 

ūkio augimo ir didelio mąsto emigracijos aukštą nedarbą pakeit÷ darbo j÷gos trūkumas. 
Situaciją gerai atspindi Lietuvos ir ES užimtumo rodiklių palyginimas. Nagrin÷jamo 
laikotarpio pradžioje Lietuvoje visi (lentel÷je pateikti) nedarbo ir užimtumo rodikliai buvo 
prastesni nei vidutiniai ES. Tačiau d÷l min÷tų pokyčių šalies ekonomikoje 2008 m. situacija 
buvo iš esm÷s pasikeitusi: nedarbo lygis buvo mažesnis nei ES, užimtumo lygis priart÷jo 
prie ES vidurkio. 

 
Lentel÷ 65. Darbo rodikliai Lietuvoje ir ES 

2004 m. 2008 m. 
  Lietuva ES-27 Skirtumas Lietuva ES-27 Skirtumas 
Nedarbo lygis, % 11,4 9,1 2,3 5,8 7,0 -1,2 
Jaunimo nedarbas, % 22,7 18,5 4,2 13,4 15,4 -2,0 
Ilgalaikis nedarbas, % 5,8 4,2 1,6 1,2 2,6 -1,4 
Užimtumo lygis, % 61,2 63,0 -1,8 64,3 65,9 -1,6 
Šaltinis: Eurostat 

 

1.4.10  Švietimas ir profesinis mokymas 

Bendra informacija apie sektorių 
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Į šį sektorių patenka bet kurio lygmens ar specializacijos formalusis ar neformalusis 
švietimas, teikiamas viešųjų ar privačių subjektų. Švietimo sektoriuje yra sukuriama 4,9 
proc. šalies BVP ir 9,8 proc. darbo vietų. Lyginant su 2004 m. sektoriaus reikšm÷ BVP ir 
užimtumui šalyje nežymiai sumaž÷jo.  

Valstyb÷s ir savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui 2004–2008 m. išaugo 62 proc. ir 
2008 m. sudar÷ 1,63 mlrd. EUR. Šių išlaidų santykis su BVP min÷tu laikotarpiu sumaž÷jo 
0,5 proc. punkto iki 5 proc., o tokį santykinį sumaž÷jimą labiau l÷m÷ paties BVP spartesnis 
augimas 2004–2008 m. Švietimo išlaidų struktūra buvo pastovi: 12 proc. teko 
ikimokykliniam ugdymui, 57 proc. – bendrojo lavinimo sričiai, 6 proc. – profesiniam 
mokymui, 25 proc. – aukštojo mokslo studijoms. 

2007-2008 m. besimokančiųjų skaičius šalyje siek÷ 808,6 tūkst. ir lyginant su 2004–
2005 mokslo metais sumaž÷jo 9 proc., kas atspindi demografines tendencijas šalyje ir 
didesnį studijuojančių užsienyje skaičių, palyginus su ansktesniu periodu.  

2008 m. duomenimis, Lietuvoje veik÷ 1544 mokymo įstaigos: 1415 bendrojo lavinimo 
mokyklų, 80 profesinių mokyklų, 27 kolegijos ir 22 universitetai. Lyginant su 2004 m. 
mokymo įstaigų skaičius sumaž÷jo 534 įstaigom (beveik visas sumaž÷jimas susijęs su 
bendrojo lavinimo mokyklų skaičiaus pokyčiu, kurį l÷m÷ šių mokyklų reforma, siekiant 
optimizuoti mokymo ir ugdymo procesą, demografin÷ situacija ir emigracija). 

Absoliuti dauguma mokymo įstaigų yra valstybin÷s – 97 proc., nevalstybin÷s sudaro 3 
proc. (2004 m. – 2 proc.). Detalesn÷ analiz÷ atskleidžia, kad valstybin÷s įstaigos dominuoja 
žemesniuose švietimo lygmenyse, kadangi pagrindinis išsilavinimas yra privalomas ir 
valstyb÷ užtikrina šią funkciją. Aukštojo mokslo sektoriuje nevalstybin÷s įstaigos bendrame 
skaičiuje sudaro 39 proc. (12 kolegijų ir 7 universitetai). 

 
Bendrasis mokyklinis ugdymas 
 
Bendrojo mokyklinio ugdymo apr÷pties prasme situacija yra palanki. Mokymosi 

apr÷ptis – tam tikro amžiaus mokinių/studentų skaičiaus ir to paties amžiaus gyventojų 
skaičiaus santykis, išreikštas procentais. 2004–2008 m. pagrindinio išsilavinimo neto 
apr÷ptis šiek tiek sumaž÷jo (nuo 96 iki 94,7 proc.), vidurinio išsilavinimo – išaugo (nuo 75,9 
proc. iki 80 proc.).  

2004–2009 m. bendrojo lavinimo mokinių skaičius sumaž÷jo 17 proc. ir 2008–2009 
mokslo metais siek÷ 464,6 tūkst. Šalyje veik÷ 1415 mokyklų, vidutiniškai vienoje mokykloje 
mok÷si 328 mokiniai (2004 m. – 345). Bendrojo lavinimo mokinių skaičiaus sumaž÷jimą 
l÷m÷ besikeičianti demografin÷ situacija, nes maž÷jo mokyklinio amžiaus vaikų, be to, 
2007–2009 m. laikotarpiu vis daugiau šio amžiaus vaikų išvykdavo į t÷vų emigracijos šalis 
ar į didžiuosius Lietuvos miestus. D÷l šių priežasčių buvo pertvarkomos ir mokyklos, 
sujungiant klases ar mokyklas, mokyklų tinklas Lietuvoje buvo optimizuojamas, atitinkamai 
maž÷jo ir mokytojų skaičius. Pvz. nagrin÷jamu laikotarpiu mokytojų skaičius sumaž÷jo 11 
proc. iki 41,4 tūkst. Vidutiniškai vienam mokytojui tenka 11 mokinių (2004 m. – 12).  

SF l÷šos šiek tiek pagerino situaciją, susijusią su bazin÷s įrangos renovacija, 
atnaujinimu, taip pat mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimu. 2004–2008 m. mokyklų 
aprūpinimas kompiuteriais padid÷jo nuo 4,6 iki 8,5 kompiuterio šimtui mokinių.  

 
Profesinis ir povidurinis mokymas 
 
Gaus÷ja aukštojo išsilavinimo siekiančių asmenų – 2008 m. 78,6 proc. vidurinių 

mokyklų abiturientų mokslą tęs÷ aukštojo mokslo įstaigose, 2004 m. ši dalis buvo 10 proc. 
punktų mažesn÷. Tokį studentų skaičiaus augimą sąlygojo siekis įgyti aukštesnę 
kvalifikaciją, tuo pačiu ateityje įgyti platesnes galimybes įsidarbinti ir užsitikrinti aukštesnius 
gyvenimo standartus, o taip pat galimyb÷ derinti studijas ir darbą. Lietuvos aukštųjų 
mokyklų tinklas yra labai išpl÷totas, veikia 22 universitetai (7 nevalstybiniai) ir 27 kolegijos 
(12 nevalstybinių) praktiškai visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, tod÷l studijų 
prieinamumas yra didelis.  

Nemažai metų stebimas menkas profesinio mokymo patrauklumas – viena iš 
problemų, kurios kol kas nepavyksta išspręsti. Dauguma vidurinių mokyklų abiturientų 
mokslus tęsia kolegijose ar universitetuose, o profesines mokyklas renkasi santykinai maža 
dalis – 2008 m. 5,2 proc., (2004 m. – 10,8 proc.). Tokį mažą profesinio mokymo 
populiarumą l÷m÷ nebeveikianti ankstesniais dešimtmečiais suformuota ir nebeatitinkanti 
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šiuolaikinių reikalavimų profesinio mokymo sistema, menkas darbininkiškų profesijų 
prestižas ir apmok÷jimas. Tod÷l profesinio mokymo pagrindus ir konkrečiai specialybei 
reikalingas žinias ir įgūdžius suteikdavo darbdaviai. Ekonomikos pakilimo metu 2006–2008 
m. situacija buvo prad÷jusi keistis d÷l darbininkiškų profesijų paklausos ir geresnio 
apmok÷jimo, buvo imamasi pastangų pagerinti profesinį mokymą ir pritraukti daugiau 
besimokančiųjų, labiua orientuojantis į rinkos poreikius, tačiau 2008 m. antroje pus÷je 
prasid÷jusi recesija šį procesą nutrauk÷. 

 
Lentel÷ 66. Vidurinę mokyklą baigusių asmenų mokslo tęsimas pagal įstaigos tipą, proc. 
  2004 2005 2006 2007 2008 
Tęsiantys mokslą aukštesniosiose 
mokyklose 

0,2     

Tęsiantys mokslą kolegijose 22 23,8 24,5 27 24,8 
Tęsiantys mokslą profesin÷se mokyklose 10,8 10,2 9,2 6,8 5,2 
Tęsiantys mokslą universitetuose 46,6 51 47,1 47,2 53,8 
Iš viso tęsia mokslus 79,6 85 80,8 81 83,8 

Šaltinis: SD 
 
Išlieka aktuali profesinio rengimo, mokslo ir studijų kokyb÷s problema. 2004–2008 m. 

vidutiniškai 9 proc. visų registruotų šalies bedarbių sudar÷ asmenys, kurie iki tampant 
bedarbiais mok÷si mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose. Ši dalis išliko beveik nepakitusi 
visą nagrin÷jamą laikotarpį (8–11 proc.).  

 
Dalyvavimas suaugusiųjų mokyme 
 
Šalyje sparčiai pl÷tojamos naujos švietimo paslaugos, siekiama paskatinti mokymosi 

visą gyvenimą principą ir naudojimąsi neformaliojo švietimo paslaugomis. Tačiau 
suaugusiųjų mokymosi lygis Lietuvoje vis dar išlieka pakankamai žemas, tą l÷m÷ tradicijų 
nebuvimas ir ekonomin÷s priežastys – vis dar sud÷tinga derinti darbą ir mokymąsi visą 
gyvenimą. Mokymosi visą gyvenimą lygis (25-64 metų gyventojų, per paskutines keturias 
savaites dalyvavusių mokymuose, dalis) svyruoja apie 5 proc., n÷ra aiškios rodiklio kitimo 
krypties. 

 
Apibendrinimas ir palyginimas su ES 
 
Švietimo sektorius Lietuvoje nagrin÷jamu laikotarpiu išgyveno ženklius pokyčius 

visuose švietimo sistemos lygiuose. Tačiau vis dar aktuali problema yra švietimo 
finansavimas, taip pat poreikis reformuoti aukštojo mokslo sektorių. Yra įgyvendinamos 
įvairios iniciatyvos ir pakeitimai siekiant gerinti švietimo, ypač aukštojo mokslo, paslaugų 
kokybę, tačiau šie pakeitimai realių rezultatų nedav÷. SF paramos pagalba reikšmingai 
pagerinta švietimo įstaigų materialin÷s baz÷s būkl÷, tod÷l BPD poveikis švietimui vertintinas 
kaip stiprus ir teigiamas. 

Lietuvoje švietimui skiriamos l÷šos lyginant su BVP yra panaši kaip ir ES vidurkis, 
tačiau įvertinus, kiek l÷šų tenka vienam gyventojui, stebimas didelis skirtumas. Pvz., 
aukštojo mokslo sektoriuje vienam studentui Lietuvoje tenka du kartus mažiau l÷šų nei 
vidutiniškai ES. Lietuva pagal gyventojų dalyvavimą aukštajame moksle yra tarp 
pirmaujančių ES: Lietuvoje beveik 70 proc. atitinkamo amžiaus gyventojų, o ES – apie 60 
proc. 2004–2006 m. situacija keit÷si nežymiai.  

2004–2008 m. laikotarpį Lietuvoje suaugusiųjų mokymosi lygis svyravo apie 5 proc. ir 
netur÷jo aiškios kitimo krypties – 2008 m. siek÷ 4,9 proc. (t. y. 1 proc. punktu mažiau nei 
2004 m.). Europoje mokymosi visą gyvenimo lygis yra beveik 2 kartus aukštesnis. Lyginant 
su 2004 m., Lietuvos atsilikimas pagal šį rodiklį padid÷jo. 

 
 

Lentel÷ 67. Švietimo rodikliai Lietuvoje ir ES 
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1 2006 m. 
2 2007 m. 
Šaltinis: Eurostat 

 

1.4.11  Informacin÷ visuomen÷  

Bendra informacija apie sektorių 
 
IT sektorius Lietuvoje 2008 m. sukūr÷ 670,6 mln. EUR BVP ir bendroje šalies BVP 

struktūroje sudar÷ 2,3 proc. Lyginant su 2004 m. ši dalis sumaž÷jo 0,9 proc. punkto. Tačiau 
čia reik÷tų pažym÷ti, kad pastaraisiais metais šalies BVP augimą didele dalimi įtakojo kainų 
augimas, o ryšių sektorius buvo vienas iš dviejų sektorių, kurių produkcija tur÷jo tendenciją 
pigti. 

IT eksporto vert÷ 2004–2008 m. išaugo 34 proc. iki 565,9 mln. EUR ir 2008 m. šalies 
eksporto struktūroje sudar÷ 3,5 proc. ir toliau auga, be to, tai vienas nedaugelių sektorių 
Lietuvoje ir pasaulyje, kurio beveik nepaliet÷ ekonominis nuosmukis, o tik paspartino 
tolesnę technologijų kaitą. 

Sukauptų TUI vert÷ sektoriuje 2008 m. siek÷ 1,25 mlrd. EUR ir nagrin÷jamu 
laikotarpiu išaugo beveik du kartus. 

2004–2008 m. periodu Lietuva padar÷ didelę pažangą informacin÷s visuomen÷s 
pl÷tros srityje. Pokyčius nul÷m÷ daugyb÷ veiksnių, pvz.: technologijų naujumas, globali IRT 
pl÷tra ir konvergencija, išplitimas visuose sektoriuose (visuomen÷je, versle, viešajame 
sektoriuje), nacionalin÷s politikos nuostatos, BPD nustatyto fizin÷s infrastruktūros ir 
žmogiškųjų išteklių skatinimo kryptys ir t. t. 

 
IT naudojimas namų ūkiuose 
 
Nagrin÷jamu laikotarpiu smarkiai išaugo IT prieinamumas ir gyventojų apsirūpinimas 

jomis. 2004 m. tik 25 proc. namų ūkių tur÷jo kompiuterį, o prieigą prie interneto dar 
mažesn÷ – 10,6 proc. – namų ūkių dalis. 2009 m. išankstiniais duomenimis situacija iš 
esm÷s pasikeitusi: kompiuterius turi 52,2 proc. visų namų ūkių, o apsirūpinimas prieiga prie 
interneto ne tik pasivijo apsirūpinimo kompiuteriais lygį, bet netgi jį viršijo – 54,7 proc. 

Panašiais tempais augo ir IT naudojimo rodikliai. 2009 m. per 3 paskutinius m÷nesius 
kompiuteriu naudojosi 59,9 proc. (2004 m. – 37,1 proc.) 16–74 m. amžiaus šalies 
gyventojų, internetu – 58,1 proc. (2004 m. – 29,2 proc.). IT naudojimo lygis išaugo visose 
amžiaus grup÷se. Tokį reiškinį santykinai konservatyvioje visuomen÷je galima paaiškinti 
darbo rinkos spaudimu – IT naudojimas tapo būtinybe, nedidele ir gan tolygiai apgyvendinta 
Lietuvos teritorija, palankia IT tinklų pl÷trai, švietimo sistemos ir rinkos suteiktomis 
galimyb÷mis išmokti naudotis IT bei IT įgūdžių sklaida tarp įvairių kartų šeimose ir tarp 
artimųjų. D÷l didel÷s konkurencijos IT sektoriuje 2004–2009 m. nuolat maž÷jo IT ir IT 
paslaugų kainos. 

 
Lentel÷ 68. Gyventojų apsirūpinimas IT ir jų naudojimas 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Namų ūkių apsirūpinimas kompiuteriais, % 25 29 36,5 42 48 52,2 

Namų ūkių apsirūpinimas internetu, % 10,6 14,4 31,7 40,3 47,1 54,7 

2004 m. 2008 m. 

  Lietuva ES-27 Skirtumas Lietuva ES-27 Skirtumas 
Viešojo sektoriaus išlaidos švietimui, % nuo 
BVP 

5,2 5,1 0,1 4,81 5,01 -0,2 

Išlaidos tenkančios vienam aukštojo mokslo 
studentui, EUR (išreikštas PGS) 3686,2 7919,2 46,5 4029,81 8601,21 46,9 

Besimokančių asmenų dalis tarp visų 15-24 
m. amžiaus gyventojų, %  

69,1 59,3 9,8 68,72 59,42 9,3 

Mokymosi visą gyvenimą lygis (25-64 m. 
amžiaus gyventojų dalis, kurie per 4 
paskutines savaite iki tyrimo dalyvavo 
mokymuose), %  

5,9 9,3 -3,4 4,9 9,5 -4,6 
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  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Gyventojai, kurie naudojasi kompiuteriais, % 37,1 41,5 46,7 51,8 55,7 59,9 

Gyventojai, kurie naudojasi internetu, % 29,2 34,3 42 48,7 53,1 58,1 
Šaltinis: SD 

 
Kaip neigiamą faktorių, galima išskirti atotrūkį tarp kaimo ir miesto namų ūkių. 

Kaimuose namų ūkių apsirūpinimas IT yra daug žemesnis nei mieste: 2009 m. 
apsirūpinimas kompiuteriais mieste buvo 22 proc. punktais aukštesnis nei kaime, 
apsirūpinimas internetu – 21 proc. punktu. Lyginant su 2004 m., atotrūkis nesumaž÷jo, jį iki 
šiol lemia IT tinklų pasiekiamumo kaime problema, menkesn÷ perkamoji galia ir didesnis 
senyvo amžiaus gyventojų skaičius.  

Prie IT svarbos did÷jimo tarp gyventojų labai stipriai prisid÷jo ir BPD – organizuojant 
kompiuterinio raštingumo kursus įvairaus amžiaus grup÷ms, įskaitant ir pagyvenusiems, 
tiesiant plačiajuostį internetą, kuris tur÷tų ateityje paspartinti ir atpiginti IT plitimą kaimo ir 
atokesn÷se vietov÷se, įrengiant tankų viešųjų ir nemokamų interneto prieigų tinklą, tod÷l 
gyventojai, neturintys komiuterių ar interneto, gal÷jo naudotis IT. 

 
IT naudojimas įmon÷se 
 
Laikotarpio pradžioje verslo sektoriuje IT rodikliai buvo jau gana aukšti, tod÷l 2004–

2008 m. pokyčiai šiame sektoriuje yra nuosaikesni. 2009 m. duomenimis 96,1 proc. įmonių 
savo veikloje naudoja kompiuterius (2004 m. – 89,7 proc.), internetą – 95 proc. (2004 m. – 
79,8 proc.). 

2004–2008 m. smarkiai išaugo įmonių, turinčių interneto puslapius dalis – nuo 38,6 
proc. iki 61,7 proc. 

Nors verslo sektoriuje apsirūpinimas IT yra aukštas, tačiau darbuotojų, kurie savo 
kasdien÷je veikloje jomis naudotųsi, dalis yra santykinai nedidel÷: 2009 m. kompiuterį 
kasdien÷je veikloje naudojo 31,4 proc. darbuotojų (2004 m. – 24,5 proc.), internetą – 28,8 
proc. (2004 m. – 19,6 proc.). Tai rodo santykinai mažą IT skvarbos gylį. Tolesnis verslo 
procesų perk÷limas į elektronin÷ terpę jau reikalauja daug didesnių investicijų į technolgijas 
ir į darbuotojus. 

BPD poveikis IT naudojimui įmon÷se buvo nežymus ir labiau netiesioginis – per visų 
ūkio sektorių (gamybos, paslaugų, aplinkos, energetikos ir t. t) investicinius projektus 
diegiant naujas technologijas, kurių sud÷tin÷ dalis buvo ir IT, bei per darbuotojų su 
geresniais IT įgūdžiais įdarbinimu įgyvendinus tokius projektus, t. y. labiau pasireišk÷ 
pakeitimo efektas. Tiesioginis poveikis pasireišk÷ per darbuotojų IT mokymus, tačiau visų 
darbuotojų mokymuose jie sudar÷ nedidelę dalį.  

 
Lentel÷ 69. IT panaudojimas įmon÷se 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Įmon÷s, kurios naudojasi IT 
 kompiuteriais, % 89,7 91,7 91,7 90,5 94,8 96,1 
 internetu, % 79,8 85,2 87,5 88,4 92,7 95 
Darbuotojai, kurie naudojasi IT 
 kompiuteriais, % 24,5 27 29,3 29 32,5 31,4 
 internetu, % 19,6 21,9 25,2 25,4 29,2 28,8 

Šaltinis: SD 
 
IT naudojimas viešajame sektoriuje 
 
IT panaudojimo viešojo administravimo institucijose nagrin÷jamu laikotarpiu taip pat 

augo. Įstaigų, turinčių interneto puslapį, dalis išaugo nuo 56,9 proc. 2004 m. iki 69,6 proc. 
2008 m. Institucijų, teikiančių paslaugas internetu, dalis padid÷jo 21,4 proc. punkto iki 61 
proc. 2008 m. Pagrindinių viešojo administravimo paslaugų, pasiekiamų internetu, dalis 
2004 m. sudar÷ 49 proc., o 2008 m. – jau 73,9 proc. Tokį IT intensyvesn÷ panaudojimą 
l÷m÷ teisinis reglamentavimas ir 2004–2008 m. skiriamos nemažos viešosios l÷šos. 

Švietimo įstaigose reikšmingai išaugo apsirūpinimo IT rodikliai – tūkstančiui 
besimokančiųjų tenkantis kompiuterių skaičius augo visų lygių mokymo įstaigose, 
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analogiška situacija stebima ir pagal švietimo įstaigų prisijungimą prie plačiajuosčio 
interneto – iki 2008 m. tokio tipo prisijungimą tur÷jo 67 proc. bendrojo lavinimo mokyklų, 
86 proc. profesinių mokyklų ir visos aukštosios mokyklos. Bibliotekų kompiuterizacijos lygis 
išaugo daugiau nei 3 kartus – bibliotekų, turinčių kompiuterizuotas darbo vietas, dalis 
išaugo nuo 23,8 proc. iki 75,8 proc. 

 
Lentel÷ 70. IT panaudojimas švietimui 
  2004 2005 2006 2007 2008 
Kompiuterių skaičius 100 mokinių ir studentų 
 bendrojo lavinimo mokyklose 4,6 5,1 6,5 7,2 8,5 
 profesin÷s mokyklose 7,2 7,8 8,7 9,9 12,8 
 kolegijose 6,3 6,7 7,6 9,7 9,7 
 universitetuose 5,3 5,5 6,4 7,1 7,1 
Prisijungusių prie plačiajuosčio interneto mokyklų dalis, % 
 bendrojo lavinimo mokyklose  21,7 33,5 51,4 67,3 
 profesin÷s mokyklose  47,4 51,8 53,1 86,2 
 kolegijose  75,0 96,4 100,0 100,0 
 universitetuose  95,2 100,0 100,0 100,0 
Bibliotekų, turinčių kompiuterizuotas 
vartotojų vietas, dalis, % 23,8 42,7 47,4 52,7 75,8 

Šaltinis: SD 
 
BPD poveikis šioje srityje vertintinas kaip ypač stiprus ir teigiamas, kuris pasireišk÷ 

viešųjų interneto prieigų tinklo pl÷tra švietimo įstaigose, bibliotekose, verslo ir turizmo 
informacijos centruose, viešojo sektoriaus įstaigų kompiuterizacija, plačiajuosčio inteneto 
pl÷tra, IT mokymus viešojo sektoriaus darbuotojams, registrų, įvairių duomenų bazių 
kompiuterizavimu ir skaitmeninimu, viešųjų e-paslaugų teikimu. 

 
Apibendrinimas ir palyginimas su ES 
 
Nagrin÷jamu laikotarpiu informacin÷s visuomen÷s pl÷tra Lietuvoje vyko sparčiai ir 

s÷kmingai. Ir tai leido pagal IT panaudojimo rodiklius priart÷ti prie ES, tačiau vis dar 
fiksuojamas atsilikimas. 

Laikotarpio pradžioje šalies kompiuterizacijos lygis buvo gana žemas. Jei 2004 m. 
kompiuteriu naudojosi 37 proc. šalies gyventojų, tai 2008 m. ši dalis išaugo iki 56 proc., 
atotrūkis tarp ES ir Lietuvos sumaž÷jo iki 10 proc. punktų. Stipriai išaugo gyventojų 
apsirūpinimas kompiuteriais – 2004 m. kompiuterį namuose tur÷jo 27 proc. namų ūkių, iki 
2008 m. – ši dalis išaugo beveik du kartus. Lyginant su ES – atsilikimas sumaž÷jo nuo 24 iki 
16 proc. punktų.  

Dar sparčiau Lietuvoje plito interneto naudojimas. Prieigą namuose Lietuvoje turi 51 
proc. namų ūkių. Palyginus su ES, Lietuvoje ši dalis dar yra mažesn÷ nei ES, tačiau per 
2004 m. atotrūkis sumaž÷jo tris kartus. Be to, Lietuvoje namų ūkių apsirūpinimo 
kompiuteriais ir internetu rodikliai yra labai artimi, tai rodo, kad absoliuti dauguma 
gyventojų turinčių kompiuterį, turi ir prieigą prie interneto. ES šis rodiklis yra mažesnis. 

Plačiajuosčio interneto skvarba sparčiai pl÷t÷si visoje Europoje, taip pat ir Lietuvoje. 
Tačiau Lietuva vis dar gerokai atsilieka. 

Verslo sektoriuje IT taip pat yra plačiai paplitę, tačiau jos dar n÷ra pakankamai 
išnaudojamos. Lyginant su 2004 m. iš veiklos internete įmonių apyvartos dalis išaugo 4 
kartus iki 8 proc. ES šis rodiklis augo l÷čiau, tod÷l Lietuva priart÷jo prie ES vidurkio – 12 
proc. 

 
Lentel÷ 71. Informacin÷s visuomen÷s rodikliai Lietuvoje ir ES 

2004 m. 2008 m. 
  

Lietuva ES-27 Skirtumas Lietuva ES-27 Skirtumas 

Plačiajuosčio ryšio skvarba, linijų skaičius 100 
gyventojų 2,5 6,5 -4 16,1 21,7 -5,6 
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2004 m. 2008 m. 
  

Lietuva ES-27 Skirtumas Lietuva ES-27 Skirtumas 

Kompiuterį namuose turinčių namų ūkių 
dalis10, % 27 51 -26 52 68 -16 

Interneto prieigą namuose turinčių namų ūkių 
dalis, % 12 40 -28 51 60 -9 

Kompiuteriu naudojęsi gyventojai, per 
paskutinius 3 m÷n., % 37 52 -15 56 66 -10 

Įmonių apyvartos internetu (angl. e-
commerce) dalis, palyginti su visa apyvarta, % 2 9 -7 8 12 -4 

Šaltinis: Eurostat 
 

                                           
10 Eurostat skelbiamas namų ūkių, turinčių kompiuterį ir interneto prieigą, dalies rodiklis apima tik tuos 

namų ūkius, kuriuose yra bent vienas jaunesnis nei 75 metų amžiaus asmuo. 
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1.5. BPD konteksto rodiklių kaitos analiz÷ 

Žemiau esančioje lentel÷je pateikta BPD konteksto rodiklių dinamikos ir atotrūkio nuo 
ES vidurkio tendencijų analiz÷. Naudoti oficialūs SD ir ES statistikos agentūros Eurostat 
skelbiami duomenys. Dalis rodiklių tokia išraiška ir skaičiuojamų pagal tokią metodiką kaip 
numatyta BPD d÷l statistinių duomenų rinkimo metodikų pasikeitimų yra neprieinami. Tod÷l 
siekiant užtikrinti duomenų palyginamumą, naudojami savo prasme ir reikšme artimiausi 
rodikliai. Vertinant pokytį 2004-2008 m., pateikiamas: 

- Pokytis per periodą: skirtas nustatyti ir įvertinti konkretaus konteksto rodiklio 
reikšm÷s pokytį per periodą. Naudojamos vertinimo reikšm÷s: teigiamas, n÷ra, 
neutralus.  

- Skirtumas nuo ES-27: naudojamas siekiant įvertinti konkretaus Lietuvos 
konteksto rodiklio reikšm÷s skirtumą nuo ES-27 vidurkio. Naudojamos vertinimo 
reikšm÷s – didelis, mažas, n÷ra.  
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Lentel÷ 72. BPD konteksto rodiklių kaitos vertinimas  

Lietuva ES-27 Pokytis 

Rodiklis 
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2008 

Pokytis 
per 

periodą 

Skirtumas nuo 
ES-27 

Realus BVP augimas, % 7,4 7,8 7,8 9,8 2,8 2,5 0,8 teigiamas didelis (teigiamas) 
Eismo avarijų aukos, skaičius tūkstančiui gyventojų 2,5 2,7 2,7 2,6 1,9 - - n÷ra didelis (neigiamas) 
Prid÷tin÷ vert÷, tenkanti vienai faktiškai dirbtai valandai, 
to meto kainomis, EUR/val. 

6,4 6,9 7,8 8,9 9,9 26,1 29,7 teigiamas didelis (neigiamas) 

Verslo išlaidos MTTP, % nuo BVP 0,15 0,16 0,21 0,20 0,17 0,99 1,04 teigiamas didelis (neigiamas) 
Nedarbo lygis, % 11,4 8,3 5,6 4,3 5,8 9,1 7,0 teigiamas didelis (teigiamas) 

Nedarbo lygis pagal lytį, %  
 Vyrų 11,0 8,2 5,8 4,3 6,0 8,5 6,6 
 Moterų 11,8 8,3 5,4 4,3 5,6 9,8 7,5 

teigiamas didelis (teigiamas) 

Nedarbo lygis pagal amžių, %  
 iki 25 m. 22,7 15,7 9,8 8,2 13,4 18,5 15,4 
 25-74 m. 10,4 7,6 5,2 3,9 5,0 7,8 5,9 

teigiamas didelis (teigiamas) 

Ilgalaikio nedarbo lygis (nuo darbo j÷gos), % 6,1 4,5 2,5 1,4 1,2 4,2 2,6 teigiamas mažas (teigiamas) 

 Vyrų 5,7 4,4 2,5 1,4 1,1 3,8 2,4 
 Moterų 6,4 4,7 2,4 1,3 1,5 4,6 2,8 

teigiamas mažas (teigiamas) 

Mokymosi visą gyvenimą lygis (25-64 m. amžiaus), % 5,9 6,0 4,9 5,3 4,9 9,3 9,5 neigiamas didelis (neigiamas) 

Skurdo rizikos lygis, %  20,5 20,0 19,1 20,0 17 17 n÷ra mažas (neigiamas) 
Asmenys, reguliariai naudojęsi internetu (bent kartą per 
savaitę), % 26 30 38 45 50 381 56 teigiamas mažas (neigiamas) 

1 ES-25 
Šaltinis: Eurostat, SD 
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BPD paskirtis buvo prisid÷ti prie Lietuvos ir ES strateginių tikslų įgyvendinimo. 
Pastarųjų atžvilgiu EK labiausiai akcentavo programinių dokumentų atitiktį EK socialin÷s ir 
ekonomin÷s pl÷tros prioritetų11 gair÷ms. Vienas iš svarbiausių ES strateginių dokumentų – 
Lisabonos strategija, kurioje numatyti pagrindiniai ES prioritetai, t. y. žinių visuomen÷s 
kūrimas, mokslinių tyrimų sektoriaus pl÷tra ir verslo aplinkos gerinimas. BPD buvo 
parengtas jau patvirtinus Lisabonos strategiją, tod÷l jo prioritetuose matyti aiški sąsaja su 
šia strategija. Lisabonos strategijos nuostatos buvo perkeltos į NLS. Kitas svarbus ES 
dokumentas – 2001 m. priimta Geteborgo strategija, nustačiusi, kad „priimant sprendimus 
turi būti vienodai atsižvelgiama į ekonominius, socialinius ir aplinkosaugos aspektus“. 
Pagrindiniai Geteborgo strategijos prioritetai ap÷m÷ klimato kaitos, darnaus transporto, 
gerov÷s išsaugojimo ir darnaus natūralių gamtos išteklių vartojimo aspektus. Jos nuostatos 
atsispindi Nacionalin÷je darnaus vystymosi strategijoje. BPD ind÷lis siekiant nacionaliniuose 
ir ES strateginiuose dokumentuose nustatytų tikslų gali būti nustatytas, analizuojant BPD 
poveikio ir rezultato rodiklius12 bei lyginant jų reikšmę strategijų kiekybinių uždavinių 
įgyvendinimui.  

 
  

                                           
11 Communication from the Commission - The structural funds and their coordination with the Cohesion 

Fund - Guidelines for programmes in the period 2000-2006 (COM/99/0344 final); Communication from the 
Commission - The structural funds and their coordination with the cohesion fund - Revised indicative guidelines 
(COM/2003/0499 final) 

12 Remiamasi 2009-05-18 SFMIS duomenimis 
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1.6. BPD lygmens rezultatų ind÷lis 

BPD lygiu buvo numatyti trys pagrindiniai rodikliai (žr. 8 lentelę), susiję su 
svarbiausiais makroekonominiais šalies vystymosi veiksniais: BVP augimu ir užimtumu. Tai 
atitinka BPD nuostatą, kad pagrindinis programos tikslas – „sustiprinti nacionalinio ūkio 
ilgalaikio konkurencingumo pl÷tot÷s prielaidas, paspartinti per÷jimą prie žinių ekonomikos, 
kuriai būdingas did÷jantis BVP ir aukštas gyventojų užimtumo rodiklis <...>.“ Šis tikslas 
sutampa su VIRS užprogramuotos ilgalaik÷s Lietuvos vizijos akcentais, kad „pagrindinis 
nacionalin÷s ūkio pl÷tros prioritetas – pasiekti aukštus BVP augimo rodiklius“, o 
„ekonomikos augimas ilguoju laikotarpiu sudarys sąlygas didinti užimtumą ir realiąsias 
pajamas.“ 

 
Lentel÷ 73. BPD lygmens rodikliai 

Rodiklis Pradinis taškas (metai) Kiekybinis uždavinys (iki 
2008 m. pabaigos) 

Rezultatas 

Realaus BVP 
padid÷jimas pagal 
pradinį scenarijų 

5 % per metus (ilgalaik÷ 
perspektyva) 1,5 % 2,2 %* 

Papildomos darbo 
vietos  19 000 

19 525 bendros sukurtos 
darbo vietos ir 19 136 

papildomos darbo vietos** 

Įdarbinimo lygio 
padid÷jimas 

Įdarbinimo lygis – 58,8 %: 
vyrai – 61,1 %;  
moterys – 56,7 % 

59,8 % 63,8 proc.*** 

Šaltiniai: BPD priedas, vertinimų ataskaitos, SFMIS  
* atlikto BPD paramos BVP vertinimo (2009 m.) skaičiavimais 
**LR finansų ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakyme Nr. 1K-254 „D÷l BPD rodiklių skaičiavimo“ nurodoma, kad 
rodiklis „Papildomų darbo vietų skaičius“ apima „d÷l įgyvendinto projekto per dvejus trejus ateinančius metus 
projekto vykdytojų ir (arba) jų partnerių numatomas sukurti nuolatines ir laikinas darbo vietas“, o rodiklis „Bendras 
sukurtų darbo vietų skaičius“ apima „tik tiesiogiai projekto įgyvendinimo metu sukurtas / išlaikytas nuolatines ir 
laikinas darbo vietas“. Taip pat nurodoma, kad konkreti darbo vieta skaičiuojama tik vieną kartą, priskiriant ją 
vienam arba kitam rodikliui. 
*** Užimtumo lygio padid÷jimas. BPD ataskaitoje pateiktas pradinis taškas – 2003 m. I ketv. užimtumo lygis 58,8 
proc.) 2008 m. IV ketv. (BPD pabaiga) šio rodiklio reikšm÷ - 63,8 proc. 

 
BVP – vienas svarbiausių rodiklių, parodančių šalies ekonomikos išsivystymo lygį. BVP 

augimo tikslas yra numatytas visuose šalies strateginiuose dokumentuose. Lietuvos ūkio 
(ekonomikos) pl÷tros strategijoje prognozuojama, kad BVP tur÷tų augti du ar net pusantro 
karto iki 2015 m., o jo kasmetinis prieaugis sudarytų 5–6 proc. BPD priede numatyta, kad 
paramos tikslas yra šį rodiklį padidinti 1,5 proc. Išankstiniais FM vertinimais, s÷kmingai 
panaudojus SF, 2004–2006 m. BVP tur÷jo padid÷ti po 1,2–1,8 proc. arba 690–1139 mln. 
LT.13 Šios prognoz÷s perkeltos į NLS, kurioje teigiama, kad „d÷l s÷kmingo SF paramos 
panaudojimo šalies BVP padid÷tų nuo 1,2 proc. 2004 m. iki 1,8 proc. 2006 m.“ 2009 m. FM 
užsakymu vykdomo ES SF paramos poveikio BVP vertinimo tarpiniai rezultatai rodo, kad d÷l 
BPD paramos 2006 m. BVP did÷jo 1,2 proc., 2007 m. – 1,6 proc., o didžiausias poveikis 
stebimas 2008 m., kai sudar÷ apie 2,2 proc. Kadangi BPD programos įgyvendinimas šiek 
tiek v÷lavo, tod÷l ir aukštesnis paramos poveikis BVP augimui stebimas v÷lesniais metais.  

Kiekybiniai uždaviniai naujų darbo vietų kūrimui nustatyti tik LNS. Keliamas tikslas 
(130.1 punktas) sudaryti sąlygas, kad šalyje 2005–2008 m. būtų sukurta ne mažiau kaip 
150 tūkst. naujų darbo vietų. SD duomenimis, šiuo laikotarpiu iš viso buvo sukurtos 108 
487 naujos darbo vietos. Tačiau atsižvelgiant į tam tikrus metodologinius trūkumus d÷l BPD 
projektuose sukuriamų naujų (papildomų) darbo vietų skaičiavimo14 ir klaidingą 
interpretavimą (poveikį ir ypač ilgalaikį, geriau atitinka sukurtos nuolatin÷s papildomos 
darbo vietos, kadangi laikinų darbo vietų nutrūkus projekto finansavimui nebelieka) 
negalima tiksliai įvertinti BPD ind÷lio į naujų papildomų darbo vietų kūrimą. Nepaisant to, 
jau BPD projektų įgyvendinimo metu sukurtos 19 525 darbo vietos ir kaip projektų pasekm÷ 
prognozuojamos 19 136 darbo vietos yra gana reikšmingas ind÷lis siekiant nacionalinių 
užimtumo tikslų.  

                                           
13 Ex Ante Evaluation of the Lithuanian Objective 1 Programme. Final Report. Centre for Strategy and 

Evaluation Services, October 2003. 
14 Plačiai išanalizuota 2008 m. VPVI atliktame vertinime „ES SF poveikio užimtumui įgyvendinant BPD“.  
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Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategijoje yra pateikiami užimtumo lygio didinimo ir 
nedarbo mažinimo tikslai: „priartinti užimtumo lygį iki 70 proc. ir sumažinti bei išlaikyti 
nedarbą stabiliai neaukštame, ne daugiau 6–7 proc. lygyje.“ D÷l BPD sukurtos naujos darbo 
vietos neabejotinai prisid÷jo prie šių užimtumo tikslų. 2008 m. atlikto vertinimo 
duomenimis15 SF parama prie nedarbo lygio sumažinimo prisid÷jo 0,75 proc. atsižvelgiant 
tik į nuolatines darbo vietas ir 1,49 proc. atsižvelgiant į visas darbo vietas. 

Kitas BPD lygiu nustatytas kiekybinis uždavinys buvo susijęs su įdarbinimo lygio 
padid÷jimu. Nei viename nacionaliniame strateginiame dokumente n÷ra kiekybiškai išreikštų 
tikslų įdarbinimo lygio atžvilgiu. Pamin÷ti būtų galima tik NLS, kurioje numatyti planai 
suteikti naujas galimybes bedarbiams. Bedarbių integracijai į darbo rinką buvo skiriamos 
BPD 2.1 priemon÷s l÷šos: remiantis SFMIS duomenimis, d÷l dviejų šios priemon÷s 
projektų16 buvo įdarbinta 15 356 bedarbių. Planuotas rezultato rodiklis buvo viršytas 6 
kartus, tačiau Darbo biržos duomenimis17, 2004–2007 m. iš viso buvo įdarbinta 446,8 tūkst. 
bedarbių, tod÷l BPD l÷šomis prie šio rezultato buvo prisid÷ta tik 3,4 proc. 

Nors BPD lygiu tikslin÷s grup÷s nebuvo nustatytos, tod÷l gauta nauda, kurią dav÷ BPD 
įgyvendinimas, galimoms tikslin÷ms grup÷ms labiau sietina su BPD nustatytų tikslų ir 
uždavinių pasiekimu. Konkrečios tikslin÷s grup÷s buvo įvardintos tik kai kuriose BPD 
priemon÷se ir BPD II prioritete. Tuo tarpu BPD socialinis ir ekonominis poveikis (gauta 
nauda) konkrečioms tikslin÷ms grup÷ms įvardinama visų BPD priemonių vertinimo 
aprašymuose. Plačiąja prasme BPD socialinis ir ekonominis teigiamas poveikis pasireišk÷ 
visiems ūkio sektoriams, visuomenei, valdžios institucijoms ir finansams (įskaitant ir 
neigiamą poveikį d÷l didesnio bendrojo finansavimo l÷šų poreikį), verslui ir žmonių 
gyvenimo kokyb÷s pag÷r÷jimui. 

 

                                           
15 VPVI. SF poveikio užimtumui įgyvendinant BPD vertinimas. – P. 54. 
16 BPD2004-ESF-2.1.0-03-06/0001-07 (projekto vert÷: 81 196 000,00 Lt) ir BPD2004-ESF-2.1.0-01-

04/0002-06 (projekto vert÷: 21 742 000,00 Lt).  
17 http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Situacijos/Situacijos.aspx 
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2. BPD įgyvendinimo 2004–2009 analiz÷ pagal atskirus fondus, 
prioritetus ir priemones 
 

2.1. BPD įgyvendinimas 2004–2009 m. panaudojant ERPF l÷šas 

ERPF l÷šos buvo skirtos BPD projektams finansuoti pagal konvergencijos tikslą. ERPF 
paskirtis – stiprinti ES ekonominę ir socialinę sanglaudą, mažinant regionų išsivystymo lygio 
skirtumus. ERPF l÷šomis finansuojama: 

a) tiesiogin÷ pagalba investicijoms į įmones (visų pirma MVĮ), kad būtų kuriamos 
tvarios darbo vietos;  
b) su moksliniais tyrimais, naujov÷mis, telekomunikacijomis, aplinka, energija ir 
transportu susijusi infrastruktūra;  
c) finansin÷s priemon÷s (rizikos kapitalo fondai, vietos pl÷tros fondai ir t. t.), siekiant 
remti regioninę bei vietos pl÷trą ir skatinti miestus bei regionus bendradarbiauti;  
d) TP priemon÷s.  
 
Min÷tos investicijos buvo finansuojamos pagal BPD I prioritetą „Socialin÷s ir 

ekonomin÷s infrastruktūros pl÷tra“ (a) ir BPD III prioritetą „Gamybos sektoriaus pl÷tra“ (c), 
o taip pat iš dalies – pagal BPD V prioritetą „Technin÷ parama“(d). Finansin÷s priemon÷s (c) 
šį laikotarpį finansuojamos nebuvo, vyko tik teoriniai pasirengimo tokioms priemon÷ms 
darbai. 
 

ERPF l÷šų panaudojimas: 
• 58,93 proc. šio fondo BPD skirtų l÷šų buvo planuojama panaudoti pagal BPD I 

prioriteto „Socialin÷s ir ekonomin÷s infrastruktūros pl÷tra“ (5 priemones), 38,59 
proc. - pagal III prioriteto „Gamybos sektoriaus pl÷tra“ (4 priemon÷s), 2,47 proc. 
pagal BPD V prioriteto „Technin÷ parama“ (1 priemonę). 

• Per visą įgyvendinimo laikotarpį planuota paskirstyti 779,041 mln. EUR (2689,871 
mln. Lt) paramos sumą, iš jos 583,940 mln. EUR (2.016,227 mln. Lt) – ERPF 
l÷šos. 

• Iki 2009 birželio 30 d. panaudota, t. y. išmok÷ta prekių tiek÷jams ir paslaugų 
teik÷jams ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK – 881,852 mln. EUR (3044,857 
mln. Lt), iš kurių ERPF l÷šos – 615,219 mln. EUR (2.124,228 mln. Lt) (105,36 
proc. numatytų ERPF l÷šų). 

• S÷kmingai įgyvendinti 945 projektai. 
 
Pastaba. Šioje ataskaitoje, pateikiant duomenis apie ERPF paramos panaudojimą 

2009 m., yra atsižvelgta į grąžintas/grąžintinas sumas, kurios buvo įvertintos galutin÷je 
mok÷jimo paraiškoje EK.  

 
Pav. 17. ERPF paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius, vnt. 
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• Įvertinus „virškontraktavimo“ lygį pagal atskirus prioritetus faktiškai panaudota: 
pagal BPD I prioritetą 58,47 proc.; pagal BPD III prioritetą – 39,35 proc, pagal BPD 5 
prioritetą 2,18 proc. 

• Per 2008 m. panaudota 360,369 mln. EUR (1.244,281 mln. Lt), iš kurių ERPF 
l÷šos – 249,188 mln. EUR (860,395 mln. Lt) (42,7 proc. numatytų ERPF l÷šų). 
 

• Iki 2008 metų gruodžio 31 d. panaudota 871,367 mln. EUR (3.008,657 mln. Lt) 
paramos suma, iš jos 607,355 mln. EUR (2.097,074mln. Lt) – ERPF l÷šų (104 
proc. numatytų ERPF l÷šų). 

• Per 2009 metus panaudota 10,484 mln. EUR (32,759 mln. Lt) paramos suma, iš 
kurių ERPF l÷šos –7.864 mln. EUR (27,154 mln. Lt) (1,35 proc. numatytų ERPF 
l÷šų).  
 

Pav. 18. ERPF projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas 2004–
2009 m., mln. EUR18. 
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18 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo 
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2.1.1 BPD I prioritetas „Socialin÷s ir ekonomin÷s infrastruktūros pl÷tra“ 

Vienas pagrindinių pl÷tros plano prioritetų buvo investicijos į fizinę infrastruktūrą 
siekiant skatinti socialinę ir ekonominę pl÷trą. Deramai išpl÷tota infrastruktūra sudarytų 
prielaidas vystyti nacionalinį ūkį ir pad÷tų tinkamai panaudoti šiame plane minimų 
potencialių investicijų galimybes. Šios investicin÷s kryptys buvo realizuojamos BPD I 
prioriteto priemon÷mis, kurioms 2004–2006 m. buvo skirta 38,77 proc. visų BPD 
įgyvendinimui skirtu SF l÷šų. Tai buvo didžiausias iš dviejų ERPF finansuojamų prioritetų – 
59,4 proc. ERPF l÷šų.  

 
Prioriteto įgyvendinimo eiga  
 
BPD I prioriteto l÷šų panaudojimas: 

• Visą įgyvendinimo laikotarpį planuota paskirstyti 459,109 mln. EUR (1.585,213 
mln. Lt) paramos sumą, iš jos 347,059 mln. EUR (1.198,325 mln. Lt) – ES 
l÷šos.  

• Iki 2009 m. birželio 30 d. panaudota, t. y. išmok÷ta prekių tiek÷jams, paslaugų 
teik÷jams ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK – 515,619 mln. EUR (1.780,329 
mln. Lt), iš kurių ES l÷šos – 368,792 mln. EUR (1.273,366 mln. Lt) (106,26 
proc.I prioritetui numatytų ES l÷šų). 

• Prioriteto priemonių populiarumą rodo pateiktų paraiškų skaičius, net tris kartus 
viršijęs sudarytų paramos sutarčių kiekį. Iš viso 2004–2009 m. įgyvendinti 664 
projektai.  
 

Pav. 19. I prioriteto paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius vnt. 

1594

670

664

0 500 1000 1500 2000

Pateikta paraiškų
(vnt)

Sudaryta sutarčių
(vnt)

Pabaigti projektai
(vnt)

 
 

• Per 2008 m. panaudota 174,928 mln. EUR (603,992 mln. Lt), iš kurių ES l÷šos – 
125,292 mln. EUR (432,610 mln. Lt) (36,1 proc. I prioritetui numatytų ES l÷šų). 

• L÷šų panaudojimo tempai 2008 m. buvo sparčiausi ir sudar÷ I prioritete nuo 25,7 
proc. – 1.1. „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s gerinimas“ 
iki 60,7 proc. – 1.5. „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų 
institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra“ priemon÷s skirtų ES l÷šų. 

• Iki 2008 m. gruodžio m÷n. 31 d. panaudota 510,203 mln. EUR (1.761,628 mln. 
Lt) paramos suma, iš jos 364,776 mln. EUR (1.259,500 mln. Lt) ES l÷šos 
(numatyta suma viršyta 5,1 proc.) 

• Per 2009 m. panaudota 5,416 mln. EUR (18,700 mln. Lt), iš kurių ES l÷šos – 
4,016 mln. EUR (13,866 mln. Lt) (1,16 proc. I prioritetui numatytų ES l÷šų).  

• Iki 2009 m. pradžios baigtos įgyvendinti I prioriteto 1.1. „Transporto infrastruktūros 
prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s gerinimas“ ir 1.2 „Energijos tiekimo stabilumo, 
prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ priemon÷s. 2009 m. 
pagal priemonę 1.3. „Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“ vyko 
tik l÷šų grąžinimas (0,05 proc. priemonei numatytų ES l÷šų), o pagal kitas dvi 
baigiamas įgyvendinti BPD I prioriteto priemones 2009 m. panaudota ES l÷šų dalis 
buvo nedidel÷ skirtų ES l÷šų dalis („Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir 
modernizavimas“ 8,0 proc.; „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir 
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studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra“ 1,8 proc.). Iki BPD 
įgyvendinimo pabaigos visi projektai buvo baigti. 

 
Pav. 20. I prioriteto projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų paskirstymas 2004–
2009 m., mln. EUR19  
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Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos prioriteto įgyvendinimui 
 
D÷l greitos ekonomin÷s pl÷tros BPD įgyvendinimo laikotarpiu sparčiai augo darbų, 

paslaugų ir prekių kainos. Darbo j÷gos įkainiai did÷jo ir d÷l emigracijos bei vidin÷s 
migracijos į didžiuosius Lietuvos miestus. D÷l to smarkiai išaugo projektų vykdymo išlaidos.  

Transporto infrastruktūros pl÷tros ir susisiekimo gerinimo priemonių įgyvendinimui 
teigiamos įtakos tur÷jo išaugęs d÷mesys eismo saugumo užtikrinimo srityje ir su tuo susiję 
sprendimai siekiant mažinti nelaimingų atsitikimų ir žuvusiųjų keliuose skaičių.  

Siekiant bendrų aplinkos apsaugos tikslų ir uždavinių teigiamos įtakos tur÷jo tai, kad 
ERPF paramos kryptys buvo suderintos su daug didesn÷s apimties Sanglaudos fondo 
finansuojamais investiciniais projektais. 

BPD įgyvendinimo laikotarpiu buvo s÷kmingai restruktūrizuotas energetikos sektorius, 
prad÷ta formuoti elektros energijos rinka. Modernizuoti energetikos objektai tur÷jo 
teigiamos reikšm÷s šio sektoriaus įmonių veiklai, jų ekonominiams rodikliams ir sektoriaus 
ind÷liui į šalyje sukuriamą BVP. 

2004–2006 m. laikotarpiu pažym÷tinas namų ūkių disponuojamų pajamų augimas. 
Gyventojų mokios paklausos augimas leido įgyvendinti projektus, susijusius su gyvenimo 
kokyb÷s gerinimu ir mokamų paslaugų diegimu aptarnavimo sektoriuje. Tuo pačiu 
augančios pajamos l÷m÷ didesnį rekreacijos, aukštesn÷s poilsio kokyb÷s reikalavimų 
būtinybę. Tai skatino saugomų teritorijų, rekreacinių zonų ir kitų viešosios infrastruktūros 
objektų pl÷trą.  

BPD įgyvendinimo periodo prioritetai sveikatos apsaugos srityje atitiko demografinius 
iššūkius – gyventojų sen÷jimo, emigracijos, neigiamo natūralaus gyventojų prieaugio 
tendencijas. Tai l÷m÷ būtinybę investuoti į sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir 
kokybę kaimo ir atokių vietovių gyventojams, sergamumo kraujotakos sistemos ligomis 
mažinimą pl÷tojant kardiologin÷s sveikatos priežiūros sistemą ir šias paslaugas teikiančių 
sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą.  

Infrastruktūros pl÷trai švietimo, mokslo ir socialinių paslaugų srityse nemažą įtaką 
tur÷jo programiniai sprendimai įgyvendinant Lisabonos strategiją, Bolonijos, Kopenhagos 
procesų gaires ir Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategiją ir Valstybin÷s švietimo strategijos 
2003–2012 m. nuostatų įgyvendinimo programą, kuriant bendras Europos aukštojo mokslo 
ir mokslinių tyrimų erdves. Paskelbtos min÷tuose strateginiuose dokumentuose 
prioritetin÷mis šios investicijos tapo svarbiu gyvenimo kokyb÷s ir konkurencin÷s pl÷tros 
varikliu.  

                                           
19 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo 
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BPD I prioriteto įgyvendinimo problemos 
 
Įgyvendinant BPD I prioriteto priemonių projektus buvo susidurta su šiomis 

pagrindin÷mis problemomis:  
• maži pareišk÷jų ir projektų vykdytojų projektų planavimo ir jų administravimo 

geb÷jimai, nepakankamos teisin÷s žinios;  
• ilgos ir sud÷tingos viešųjų pirkimų procedūros, nepakankamas viešųjų pirkimų 

taisyklių išmanymas;  
• kainų augimas ir d÷l to atsiradęs papildomo projektų finansavimo poreikis; 
• rangovų / tiek÷jų trūkumas ir maža konkurencija d÷l ekonomikos bumo ir trumpo 

BPD įgyvendinimo laikotarpio;  
• nepakankami SF paramą administruojančių institucijų administraciniai geb÷jimai, 

ypač BPD periodo pradžioje, darbuotojų kaita d÷l didesnio darbo užmokesčio 
privačiame sektoriuje. 

 
Lentel÷ 74. Pagrindini÷s problemos ir jų sprendimo būdai 

Problemos Problemų sprendimo būdai 
Pareišk÷jų ir projektų vykdytojų patirties 
stoka ar jos nebuvimas planuojant ir 
įgyvendinant projektus, teisinių žinių stoka. 
Iš to kylančios pasekm÷s: 
� nepakankama paraiškų kokyb÷, 
nepakankamai įvertinti rizikos veiksniai, 
neatsižvelgta į teis÷s aktų, 
reglamentuojančių projektų 
įgyvendinimą, nuostatas, o tai didino SF 
paramą administruojančių institucijų 
darbuotojų darbo krūvį, kas l÷m÷ 
paraiškų vertinimo v÷lavimą ir v÷lesnį 
paramos projektams paskirstymą, 
atitinkamai – projektų įgyvendinimo 
v÷lavimą ir su tuo susijusias problemas; 

� su paraiškomis teikiami nevisiškai 
sutvarkyti arba nepateikiami visai: 
nekilnojamo turto (žem÷s, pastatų, 
statinių) nuosavyb÷s/ valdymo 
dokumentai teritorinio planavimo 
dokumentai, kurių gavimas / 
sutvarkymas paraiškos vertinimo metu 
l÷m÷ dideles laiko sąnaudas ir d÷l to 
v÷lavo paraiškų vertinimas; 

� blogai suplanuotos projekto veiklos, jų 
įgyvendinimo laikas, ištekliai ir pan.  
Atsižvelgiant į tai vyko dažni projektų 
veiklų plano ir biudžeto keitimai projektų 
įgyvendinimo metu; d÷l to atitinkamai 
buvo reikalingi didesni  
administruojančiųjų institucijų žmogiškieji 
ir laiko ištekliai, Pvz., infrastruktūriniuose 
projektuose, atlikus techninį 
projektavimą, keit÷si darbų apimtys ir kai 
kurie darbai, nes statybų/ rekonstrukcijos 
skaičiuojamoji kaina buvo nustatoma tik 
tiksliai nustačius būsimus konkrečius 
darbus, tikslinami darbų kiekiai, kartais 
paaišk÷davo defektai, kurių nebuvo 
galima numatyti iš anksto, d÷l išaugusių 
darbų kainų kai kurių darbų teko 
atsisakyti, o tai sąlygojo projektų 

1) Buvo organizuojami mokymo ir 
informavimo renginiai, atvirų durų 
dienos pareišk÷jams ir projektų 
vykdytojams, ĮI interneto svetain÷se ir 
svetain÷je www.esparama.lt veik÷ 
nuolatin÷s informavimo rubrikos, buvo 
nuolat atnaujinama rubrika „Dažniausiai 
užduodami klausimai“. Taip pat raštu, el. 
paštu ir telefonu buvo teikiamos 
konsultacijos d÷l projektų rengimo ir 
įgyvendinimo klausimais; 

2) Administruojančiose institucijose, 
pirmiausia ĮI, buvo įdarbinta daugiau 
darbuotojų, vykdančių projektų 
priežiūrą, konkretiems projektams buvo 
priskirti konkretūs projektą prižiūrintys 
ĮI darbuotojai; 

3) Didelis d÷mesys buvo skiriamas 
patikroms vietoje, vykdant daugiau 
neplaninių patikrų; 

4) ĮI, vertindamos paraiškas, teik÷ 
papildomas užklausas d÷l informacijos 
paraiškose patikslinimo ar nustatytų 
dokumentų pateikimo, pratęsiant 
paraiškų vertinimo terminus; 

5) Administruojančiosios institucijos 
bendradarbiavo su kitomis institucijomis 
d÷l dokumentų pateikimo/išdavimo 
paspartinimo, tokie administruojančių 
institucijų veiksmai atliko prevencinį 
vaidmenį įgyvendinant projektus ir 
užtikrinant tolesnį projektų tęstinumą; 

6) Administruojančiosios institucijos ÷m÷si 
kitų veiksmų, pad÷jusių projektų 
vykdytojams sklandžiau įgyvendinti 
projektus. Kaip gerosios praktikos 
pavyzdžius galima pamin÷ti: 

� LR socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 
2006 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr.A1-
138 sudarytą komitetą Lietuvos darbo 
biržos ir Lietuvos darbo rinkos mokymo 
tarnybos vykdomų projektų, 
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Problemos Problemų sprendimo būdai 
pakeitimus. Pakeitimai tai pat buvo susiję 
su veiklų tvarkaraščiu, numatomų 
įgyvendinti veiklų kiekiu, projektą 
vykdančiais darbuotojais; 

� l÷tas prisitaikymas prie SF paramą 
reglamentuojančių teis÷s aktų 
reikalavimų, kurių, palyginus su prieš tai 
galiojusių nacionalinių teis÷s aktų 
reikalavimais, buvo daugiau (taikytina 
labiau viešiesiems pareišk÷jams), 

� projektų įgyvendinimas daugumai 
projektų vykdytojų buvo nauja veikla, 
tod÷l daug teis÷s aktų reikalavimų, ypač 
pirkimų srityse, projektų vykdytojams 
nebuvo gerai žinomi ar trūko jų taikymo 
patirties (labiau taikytina privatiems 
pareišk÷jams); 

� d÷l teis÷s aktų nuostatų nesilaikymo ir 
nesuderintų su ĮI nukrypimų nuo 
paramos sutarties buvo nustatomi 
pažeidimai, kas v÷liau l÷m÷ dalies l÷šų 
grąžinimą ir projektų vykdytojų 
papildomo finansavimo poreikį iš nuosavų 
l÷šų;  

� l÷tesn÷, nei planuota, SF l÷šų 
panaudojimo sparta, užsitęsęs projekto 
veiklų įgyvendinimas d÷l pirkimų, 
projektavimo darbų, nepakankamos 
projekto vykdytojų kvalifikacijos. 

finansuojamų pagal BPD 1.5, 2.1, 2.2 ir 
2.3 priemones, įgyvendinimo priežiūrai 
vykdyti. Šis komitetas periodiškai vertino 
visų Lietuvos darbo biržos ir Lietuvos 
darbo rinkos mokymo tarnybos vykdomų 
projektų įgyvendinimo pažangą, 
analizavo problemas, koordinavo projektų 
įgyvendinimo eigą, teik÷ projektų 
vykdytojams rekomendacijas ir 
pasiūlymus d÷l trūkumų ištaisymo 
įgyvendinant projektus. Į šio komiteto 
sud÷tį buvo įtraukti ir ĮI – CPVA, ESFA 
atstovai. Tai leido objektyviau įvertinti 
problemas ir efektyviau ieškoti jų 
sprendimo būdų; 

� reguliarius trišalius (3 sutarties šalys – 
ŪM, LVPA ir projekto vykdytojas) 
projektų aptarimus, siekiant pad÷ti 
projektų vykdytojams išspręsti 
atsiradusias problemas, pateikti patarimų 
ar konsultacijų, pažeidimų ištaisymo 
būdų siūlymas projektų vykdytojams, ir 
tik buvus neištaisomiems pažeidimams, 
l÷šų, susijusių su pažeidimais, 
išieškojimas; 

7) Paramos l÷šomis buvo finansuojamas 
technin÷s dokumentacijos rengimas, 
pvz., multimodalinių transporto tinklų 
srityje, ir daliai pareišk÷jų taip buvo 
sudarytos galimyb÷s pasirengti naujam 
programavimo laikotarpiui; 

8) 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
pakeista paraiškų pateikimo tvarka 
(visi/pagrindiniai su paraiška susiję 
viešieji pirkimai gali būti įvykdyti prieš 
pateikiant paraišką/ pasirašant paramos 
sutartį); 

9) L÷šos iš nutrauktų projektų ar 
sutaupytos projekto metu buvo 
perskirstytos kitiems projektams 
įgyvendinti. Atsižvelgiant į finansavimo 
trūkumą d÷l išaugusių kainų, buvo skirta 
papildoma parama projektams 
įgyvendinti; 

10) Projekto dalies pasiekimų atsisakymas, 
užtikrinant nustatytų projekto tikslų 
pasiekimą; 

11) Paramos sutarties šalių susitarimu buvo 
pasirašomi paramos sutarties pakeitimai 
ir pratęsiamas projekto įgyvendinimo 
laikotarpis. 
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Problemos Problemų sprendimo būdai 
D÷l bendro ūkio augimo ir išaugusios 
paklausos statybų sektoriuje, kuris tiesiogiai 
susijęs su šio prioriteto projektų 
įgyvendinimu, ir būtinyb÷s įgyvendinti 
projektus per trumpą BPD įgyvendinimo 
laikotarpį, dalis projektuose suplanuotų 
prekių ir paslaugų brango projektų 
įgyvendinimo eigoje, o tokio projektų 
brangimo masto nebuvo galima numatyti 
BPD ir atskirų projektų planavimo metu. 

1) Tokiems projektams Administravimo ir 
finansavimo taisykl÷se (2007-07-20 
pakeitimas Nr. 1K-229) VI nustat÷ 
papildomos paramos teikimo principus. 
Projektams papildoma parama buvo 
skiriama iš sutaupytų l÷šų arba  
virškontraktuojant; 

2) 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
kai kurioms tinkamoms finansuoti 
išlaidoms numatyti didžiausi įkainiai arba 
išlaidų apribojimai, pateikiamos 
nuorodos į vidutines rinkos kainas pagal 
atitinkamų darbų rūšis; 

3) Problemos sprendimui buvo 
pasitelkiamos derybos su pasiūlymų 
teik÷jais/ rangovais ir/ arba iš naujo 
skelbiami konkursai; 

4) Didesnio avanso projektų vykdytojams, 
susiduriantiems su projektams 
įgyvendinti reikalingų apyvartinių l÷šų 
trūkumu, suteikimo tvarkos 
supaprastinamas. 

 
Ilgos ir sud÷tingos viešųjų pirkimų 
procedūros, nepakankami pareišk÷jų ir 
projektų vykdytojų projektų planavimo ir jų 
administravimo geb÷jimai sąlygojo šias 
problemas: 
� d÷l didesn÷s projektų apimties buvo 
taikomos ilgesn÷s viešųjų pirkimų 
procedūros; 

� daug viešųjų pirkimų apskundimų ir 
teisinių ginčų, tai l÷m÷ projektų 
įgyvendinimo v÷lavimą ir pabrangimą; 

� pažeidimai viešųjų pirkimų srityje l÷m÷ 
l÷šų iš projektų vykdytojų susigrąžinimą; 

� ilgos ir sud÷tingos viešųjų pirkimų 
procedūros reikalavo papildomų žmonių ir 
laiko išteklių iš projektų vykdytojų ir iš 
administruojančiųjų institucijų. 
 

1) Viešųjų pirkimų dokumentai daugeliu 
BPD I prioriteto priemonių atveju buvo 
privalomi derinti su ĮI, taip užkertant 
kelią galimoms klaidoms ir pažeidimams 
viešųjų pirkimų srityje; 

2) Buvo parengti pavyzdiniai pirkimo 
dokumentai, palengvinę ir pagreitinę jų 
rengimą; 

3) Vykdyti projektų vykdytojų mokymai 
viešųjų pirkimų srityje, teiktos 
individualios konsultacijos viešųjų 
pirkimų klausimais; 

4) Patikros vietoje leido greičiau ir anksčiau 
nustatyti galimus nukrypimus nuo 
viešųjų pirkimų tvarkos ir juos ištaisyti 
arba imtis kitų korekcinių priemonių; 

5) ŪM, kaip viešųjų pirkimų politiką šalyje 
formuojanti institucija, pareng÷ ir 
išplatino raštą projektų vykdytojams 
apie galimybę esant nepagrįstiems 
viešųjų pirkimų konkursų apskundimams 
teismuose projektų vykdytojams pateikti 
prieš-ieškinį (laikinųjų apsaugos 
priemonių taikymą), ginant viešąjį 
interesą, numatantį ieškovui pateikti 
užstatą ar garantiją, lygią skirtos 
paramos sumai tuo atveju, jei teisminis 
nagrin÷jimas užsitęstų ir nebūtų laiku 
panaudotos projekto vykdytojui skirtos 
l÷šos. 

ĮI darbuotojų projektų administravimo 
patirties stoka l÷m÷ šias problemas: 
� didel÷ darbuotojų kaita (d÷l geresnio 
darbo apmok÷jimo privačiame sektoriuje) 
ir naujai priimtų darbuotojų 
nepakankama kompetencija nul÷m÷ 

1) Nuolat kelta administruojančiųjų 
institucijų darbuotojų kvalifikacija, 
naudotas „mentoringo” metodas (naujai 
priimtam darbuotojui priskiriamas seniau 
dirbantis ir labiau patyręs darbuotojas-
kuratorius). VI, siekdama užtikrinti 
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Problemos Problemų sprendimo būdai 
ilgesnį paraiškų vertinimą, sud÷tingesnę 
projektų priežiūrą, ilgą problemų, 
susijusių su įgyvendinamais projektais, 
sprendimų laiką ir, atitinkamai, projektų 
įgyvendinimo v÷lavimą; 

� BPD įgyvendinimo pradžioje SF 
įgyvendinimą reglamentuojančių teis÷s 
aktų nežinojimas ir ilgos SF projektų 
administravimo procedūros (dokumentų 
derinimai ir viešieji pirkimai, projektų 
paraiškų pildymas, dokumentų, 
reikalaujamų pateikti su paraiška 
gavimas) l÷m÷ ilgą paraiškų vertinimo 
procesą. 

� ĮI iš pradžių netinkamai suplanuotas 
galimas paraiškų srautas – beveik pagal 
visas šio prioriteto priemones buvo 
gautas daug kartų didesnis paraiškų 
kiekis, palyginus su galimu skirti 
finansavimu, kas l÷m÷ ilgesnį vertinimą ir 
tuo pačiu daugelio šio prioriteto projektų 
(pradžios) įgyvendinimo v÷lavimą bei 
projektų kainų išaugimą, daug didesnius 
nei planuota administruojančiųjų 
institucijų darbo krūvius. 

� Nustatytas maksimalios 2 metų projektų 
įgyvendinimo trukm÷s reikalavimas 
negal÷jo būti įvykdomas sud÷tinguose, 
didesn÷s apimties projektuose ar 
projektuose, kuriuose pasirengiamųjų 
darbų trukm÷s projektų vykdytojai 
negal÷jo kontroliuoti (žem÷s išpirkimo 
klausimai, reikalingi teis÷s aktų 
pakeitimai, procedūriniai derinimai ir 
pan.). 

� Rodiklių apibr÷žimo trūkumai. 
 

 
 

efektyvų SF ir bendrojo finansavimo l÷šų 
administravimą Lietuvoje, atliko 
Administravimo ir finansavimo taisyklių 
pakeitimus. Buvo vykdomi 
administruojančiųjų institucijų 
darbuotojų mokymai.  

2) Finansavimo didinimas ir TP 
panaudojimas administruojančiųjų 
institucijų (ypatingai TI ir ĮI) 
žmogiškiesiems ištekliams ir jų 
kompetencijai didinti, įskaitant l÷šas 
darbo užmokesčiui ir naujų darbuotojų 
mokymams. 

3) Projektų vykdytojams pagal daugumą 
priemonių buvo finansuojamos projekto 
administravimo paslaugų išlaidos iš 
projektui skirtų l÷šų, tai sudar÷ galimybę 
nusipirkti tokias paslaugas, jei projekto 
vykdytojui trūko administravimo įgūdžių. 

4) Projektų administravimo procedūrų 
keitimai ir jų supaprastinimas: 

� projektų administravimo vidinių 
procedūrų pakeitimai; 

� didesnio avanso projektų vykdytojams, 
susiduriantiems su projektams 
įgyvendinti reikalingų apyvartinių l÷šų 
trūkumu, suteikimo tvarkos 
supaprastinamas; 

� palengvinti reikalavimai projektų 
vykdytojams, neribojant maksimalios 
galimos projekto įgyvendinimo trukm÷s, 
tačiau neviršijant išlaidų tinkamumo 
finansuoti laikotarpio galutinio termino; 

� sudaryta galimyb÷ taikyti viename 
projekte įvairių išlaidų apmok÷jimo 
būdus. 

5) Buvo sudaryti paraiškų vertinimo ir 
vertinimo ataskaitų teikimo TI planai, 
nustatyti trumpesni v÷lesnių kvietimų 
teikti paraiškas terminai. 

6) 2005 m. vasario m÷n. sustabdyti 
kvietimai teikti paraiškas pagal tęstinį 
paraiškų teikimo būdą ir vietoj jo toliau 
naudojamas ribotos trukm÷s paramos 
teikimo būdas. 

7) Atlikti l÷šų perskirstymai tarp priemonių 
arba tos pačios priemon÷s veiklų grupių 
(investicinių sričių). 

8) Siekdama suvienodinti rodiklių 
skaičiavimą, FM 2006 m. liepos 13 d. LR 
finansų ministro įsakymu Nr. 1K-254 
„D÷l BPD rodiklių apskaičiavimo“ 
patikslino šių rodiklių skaičiavimo 
metodiką ir nustat÷ rodiklių 
apskaičiavimo principus. 

Tiek÷jų/rangovų trūkumas rinkoje ir maža 
konkurencija: 
� spartus ekonominis augimas ir iš SF 
paramos l÷šų finansuojamų projektų 

1) Projektų vykdytojai pakartotinai skelb÷ 
viešuosius pirkimus.  

2) Buvo taikomos paprastesn÷s ir 
trumpesn÷s pirkimų procedūros. 
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srautas beveik vienu metu, didelis gana 
technologiškai vienodų renovavimo 
projektų srautas kartu su plataus masto 
statybomis ir būtinyb÷ visus darbus atlikti 
beveik tuo pačiu metu ir iki BPD 
įgyvendinimo pabaigos ar paramos 
sutartyse nustatytų datų, įtakojo žemą 
konkurenciją, neįvykusius viešuosius 
pirkimus, d÷l to reik÷jo kartoti pirkimų 
procedūras, o tai dar labiau prisid÷jo prie 
projektų įgyvendinimo v÷lavimo ir l÷m÷ 
didesnes darbų ir paslaugų kainas, darbų 
ir paslaugų suteikimo v÷lavimą; 

� kai kurių įgyvendintų projektų 
išskirtinumas ir technologinis 
sud÷tingumas, kai tiek÷jai buvo tik keli 
pasauliniu mastu, pvz., specialių turbinų 
rekonstruojamai Kauno HE, tod÷l 
projektų vykdytojams teko laukti 
užsakytos įrangos pagaminimo kartu su 
kitais užsakovais iš kitų ES ar pasaulio 
šalių. 

3) Administruojančiosios institucijos 
bendradarbiavo su VPT, kad leidimai 
projektų vykdytojams prad÷ti naujas 
viešųjų pirkimų procedūras būtų 
išduodami kaip įmanoma greičiau;  

4) Dalis projektų buvo keičiami taip, kad iš 
paramos nefinansuojamų veiklų dalis 
būtų vykdoma po išlaidų tinkamumo 
finansuoti laikotarpio pabaigos, tačiau 
projekto tikslai tur÷jo būti pasiekti iki šio 
termino; 

5) Projektų vykdytojams d÷l objektyvių, 
nuo jų nepriklausančių priežasčių buvo 
pratęsiami projektų įgyvendinimo 
terminai, panaudojant laiko rezervą, 
nustatytą gair÷se pareišk÷jams; 

6) Buvo įvesti apribojimai ir atitinkami 
normatyvai numatomoms įgyvendinimo 
išlaidoms; 

7) Administruojančiosios institucijos labiau 
kontroliavo viešųjų pirkimų organizavimą 
ir vykdymą; 

8) 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
dalis šių problemų numatyta išspręsti 
šiomis priemon÷mis: tarptautiniai 
pirkimai, aiškesn÷s, konkurenciją 
skatinančios pirkimo sąlygos ir pan.). Iš 
dalies problemą eliminavo pasikeitusi 
ekonomin÷ situacija ir d÷l to paaštr÷jusi 
konkurencija (padid÷jo ES finansuojamų 
projektų patrauklumas tiek÷jams ir 
rangovams). 

 
Tikslų ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 

Prioriteto 
tikslas 

Užtikrinti tvarią ir ekonomiškai efektyvią energetikos, transporto ir 
sveikatos apsaugos infrastruktūros pl÷trą, suformuoti švietimo įstaigų tinklą 
remiantis racionalaus energijos naudojimo ir aplinkos apsaugos principais. 
• Transporto infrastruktūros pakankamumo ir efektyvumo pl÷tra (1); 
• Energetikos sektoriaus patikimumo ir efektyvumo didinimas (2); 
• Aplinkos infrastruktūros valdymas, verslo steigimo ar pl÷tros galimybių 

suteikimas (3); 
• Sveikatos apsaugos infrastruktūros tobulinimas (4); 

Prioriteto 
uždaviniai 

• Švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų, socialin÷s infrastruktūros 
prieinamumo ir našumo pl÷tra (5). 

  Uždaviniai 
− transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s 
gerinimas; 

(1) 

− energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos 
efektyvumo užtikrinimas; 

(2) 

− aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai prevencija; (3) 
− sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir modernizavimas; (4) 

Prioriteto 
priemon÷s 

− darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų bei 
socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra. 

(5) 

 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu įgyvendinamos priemon÷s ir vykdomi projektai tur÷jo 

reikšm÷s prioriteto tikslų ir uždavinių įvykdymui. Siekiant įvertinti prioriteto keliamus tikslus 
ir uždavinius, buvo stebimi ir analizuojami rezultatų, pasiekimo ir poveikio rodikliai.  
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Lentel÷ 75. BPD I prioriteto „Socialin÷s ir ekonomin÷s infrastruktūros pl÷tra“ rodikliai. 
Per 2004–2009 m. 
pasiekti BPD 
rodikliai* 

Rodiklio pavadinimas Mat. 
Vnt. 

BPD 
numatytų 
tikslų 

kiekybin÷ 
išraiška 

2008–
2009 m. 

2004–
2009 m. 

Suplanuotų ir 
pasiektų 
rodiklių 

palyginimas su 
BPD, % 

1 2 3 4 5 6 (5/3* 100) 

Pasiekimo rodikliai           
Tiesiamų / rekonstruojamų kelių ilgis km 650 38,64 521,38 80 
Įgyvendintų energijos taupymo / efektyvaus 
energijos naudojimo projektų skaičius  vnt. 15 24 86 573 

Nutiestų /atnaujintų vandens tiekimo / 
nutekamojo vandens tinklų ilgis  km 25 38,62 115,42 462 

Modernizuotų sveikatos priežiūros institucijų 
skaičius  vnt. 40 70,9 168 420 

Modernizuotų žmogiškųjų išteklių pl÷tros 
institucijų skaičius  vnt. 20 783,69 1076 5380 

Rezultatų rodikliai           
Bendras sukurtų / išlaikytų darbo vietų skaičius vnt. 7000 4863.18 10890,8 155,6 
 1.1 priemon÷ vnt. 2900 1016,0 3260,0 112 
 1.2 priemon÷ vnt. 800 793 902,0 113 
 1.3 priemon÷ vnt. 500 34,54 626,5 125 
 1.4 priemon÷ vnt. 300 613,2 1553,4 517,8 
 1.5 priemon÷ vnt. 2500 1466,24 4548,9 182 
Bendras sukurtų / išlaikytų darbo vietų skaičius: 
moterų 

vnt. 3500 1241.68 3042,8 86,9 

 1.1 priemon÷** vnt. 450 406,4 1304 289 
 1.2 priemon÷ vnt. 400 18 46,0 12 
 1.3 priemon÷ vnt. 250 4,6 126,6 51 
 1.4 priemon÷ vnt. 150 320 599,2 399,5 
 1.5 priemon÷ vnt. 1250 253,48 1007 80,6 
Bendro prekių kiekio, gabenamo visomis 
transporto priemon÷mis, padid÷jimas*** 

% 17 36 38,7 227 

Poveikio rodikliai           
Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius vnt. 5000 431.79 10557,36 211,1 
 1.1 priemon÷ vnt. 2100 n.d. 3921 186 
 1.2 priemon÷ vnt. 400 -250 5087,0 1272 
 1.3 priemon÷ vnt. 400 611,79 947,0 237 
 1.4 priemon÷ vnt. 100 138 881 881 
 1.5 priemon÷ vnt. 2000 70 602,36 30,1 
Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius: moterų vnt. 2500 299.5 2915,63 116,6 
 1.1 priemon÷** vnt. 1050 n.d. 1914 182 
 1.2 priemon÷ vnt. 200 122 560,0 280 
 1.3 priemon÷ vnt. 200 142 181,6 91 
 1.4 priemon÷ vnt. 50 n.d. n.d. n.d. 
 1.5 priemon÷ vnt. 1000 35,5 260,03 26 
* pasirašant sutartis šis rodiklis nebuvo matuotas. 
** ekspertiniu vertinimu. 
*** pradinis – 87 mln. t 2002 m. 

 
Tiesioginį prioriteto projektų įgyvendinimo efektą parodo rezultatų rodiklis „Bendras 

sukurtų / išlaikytų darbo vietų skaičius (iš viso)”, kuris buvo viršytas ir sudaro 155,6 proc. 
nuo planuotos rodiklio reikšm÷s. Tam ypač daug reikšm÷s tur÷jo BPD 1.1, 1.4 ir 1.5 
priemonių įgyvendinimas – ženklus modernizuojamų įstaigų skaičiaus viršijimas, lyginant su 
numatytu. Mažesnis, nei planuotas, rodiklio pasiekimas pagal BPD 1.2 priemonę siejamas su 
priemon÷s įgyvendinimo specifika: renovavimo projektuose buvo atliekami remonto, 
rekonstrukcijos ar statybos darbai ir juos užbaigus naujų darbo vietų nesukurta. Be to, 
energetikos srityje buvo diegiamos naujos technologijos ir automatizuoti procesai, 
nereikalaujantys naujų darbo vietų kūrimo.  

Su aukščiau nagrin÷tu rodikliu susijęs rezultatų rodiklis „Bendras sukurtų / išlaikytų 
darbo vietų skaičius (moterų)” įgyvendintas 86,9 proc. Mažesnis bendrų sukurtų darbo vietų 
skaičius moterims taip pat aiškintinas prioriteto specifika: transporto, statybų, energetikos 
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sektoriuose tradiciškai daugiau statybinių, IT ir inžinerinių profesijų darbuotojų sudaro vyrai. 
Be to, pagal BPD 1.1 priemonę buvo skaičiuojamas rezultatų rodiklis „Bendras sukurtų 
darbo vietų skaičius (vyrų / moterų)“, kuriame n÷ra išskirtas sukurtų darbo vietų skaičius 
moterims. Ekspertiniais vertinimais bendrame šioje priemon÷je sukurtų darbo vietų 
moterims skaičius gali sudaryti ne mažiau kaip 40 proc., tod÷l galima teigti, kad bendras 
sukurtų darbo vietų skaičius moterims siekia 1304 ir 2,9 karto viršijo planuotą pasiekimo 
rodiklio „Bendras sukurtų / išlaikytų darbo vietų skaičius (moterų)“ reikšmę.  

Lietuvos ūkio (ekonomikos) pl÷tros strategijoje keliamas tikslas iki 2015 m. 2–3 kartus 
padidinti tranzito apimtis. Atitinkamomis BPD I prioriteto investicijomis buvo siekiama, kad 
bendras prekių, gabenamų geležinkelių, kelių, oro, jūrų ir vidaus vandenų transporto 
priemon÷mis kiekis, lyginant su 2002 m., padid÷tų 17 proc. (rezultato rodiklis). SD 
duomenimis, tranzito apimtys nuo 2002 m. iki BPD įgyvendinimo pabaigos padid÷jo 38,7 
proc., tačiau tai tik iš dalies gali būti siejama su SF paramos poveikiu, tam įtakos tur÷jo ir 
Lietuvos integracija į ES ir laisvas prekių jud÷jimas bendrojoje rinkoje. 

Prioriteto uždavinių įgyvendinimą tiksliausiai apibūdina pasiekimo rodiklių analiz÷. 
Uždavinio „Transporto infrastruktūros pakankamumo ir efektyvumo pl÷tra” įgyvendinimui 
buvo skirta priemon÷ „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s 
gerinimas“. Šios investicijos leido pagerinti atskirų teritorijų transporto infrastruktūros 
būklę, padidinti jos efektyvumą. Transporto infrastruktūra pritaikyta, atsižvelgiant į 
augančius automobilių eismo, gyventojų ir verslo poreikius, sudarant palankias sąlygas 
tolimesnei subalansuotai šalies teritorijų pl÷trai. Prioriteto pasiekimo rodiklis „Tiesiamų / 
rekonstruojamų kelių ilgis“ įgyvendintas 80,2 proc. Mažesnę, nei planuota, rodiklio reikšmę 
l÷m÷ išaugusi paklausa statybų sektoriuje ir paslaugų kainų augimas. 

BPD 1.2 priemon÷s antrojo uždavinio „Energetikos sektoriaus patikimumo ir 
efektyvumo didinimas“ sprendimui – energijos tiekimo stabilumo, patikimumo, lankstumo ir 
prieinamumo buitiniams ir verslo klientams užtikrinimas, energijos vartojimo efektyvumo 
didinimas sudarant pagrindą stabilesnei Lietuvos ekonomikos pl÷trai. Energetikos sektoriaus 
patikimumui ir efektyvumui gerinti buvo įgyvendinti energijos tinklų, katilinių 
modernizavimo ir pritaikymo naudoti kitas kuro rūšis, vietinių ir atsinaujinančių energijos 
šaltinių naudojimo energijos gamybai, energetikos efektyvumo didinimo visuomeniniame 
sektoriuje projektai, pasižymintys teigiamu poveikiu aplinkosaugai, prisid÷ję prie 
energetinių ir gamtinių resursų šilumos gamybai mažinimo. Prioriteto pasiekimo rodiklis 
„Įgyvendintų energijos taupymo / efektyvaus energijos vartojimo projektų skaičius“ daugiau 
kaip 5,7 karto viršijo BPD numatytą pasiekti rodiklį – buvo įgyvendinti 86 projektai vietoje 
15 planuotų. Didesnį energijos efektyvumo (taupymo) projektų skaičių l÷m÷ mažesn÷s, nei 
planuota, įgyvendinamų projektų apimtys, taip pat didelis pareišk÷jų aktyvumas energijos 
taupymo priemonių įgyvendinimo srityje. 

Aplinkos infrastruktūros valdymo, verslo steigimo ar pl÷tros galimybių suteikimo 
uždaviniui įvykdyti buvo skirta BPD 1.3 priemon÷, kurią įgyvendinant buvo pagerinta 
aplinkos būkl÷, įgyvendinti projektai pad÷jo sukurti tinkamą aplinkos infrastruktūrą, tuo 
pačiu skatinant Lietuvos regionų ekonominę pl÷trą, daugiau d÷mesio skiriant rekreacijai ir 
verslo pl÷trai. Tai leido pagerinti aplinkos infrastruktūros valdymą, prisid÷ti prie darnaus 
šalies vystymosi. Prioriteto pasiekimo rodiklis „Nutiestų / atnaujintų vandens tiekimo / 
nutekamojo vandens tinklų ilgis“ 4,62 karto viršijo BPD numatytą rodiklį, vietoje numatytų 
nutiesti / atnaujinti 25 km vandens tiekimo / nuotekų tinklų įgyvendinimo laikotarpiu buvo 
nutiesta / atnaujinta 115,42 km tinklų.  

Įgyvendintos priemon÷s sveikatos apsaugos sektoriuje leido iš esm÷s pagerinti šios 
infrastruktūros būklę tikslin÷se investavimo srityse, sudar÷ prielaidas užtikrinti sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę kaimo bei atokių vietovių gyventojams, mažinti 
sergamumą kraujotakos sistemos ligomis pl÷tojant kardiologin÷s sveikatos priežiūros 
sistemą ir šias paslaugas teikiančių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą. BPD 
įgyvendinimo pabaigoje buvo modernizuotos 168 sveikatos priežiūros institucijos, arba 
daugiau nei 4,2 karto viršijant BPD numatytą pasiekimo rodiklį. Paramos gav÷jų skaičių 
pavyko padidinti įvedus maksimalius projektų įgyvendinimo išlaidų limitus ir atitinkamus 
normatyvus numatomoms projektų įgyvendinimo išlaidoms.  

Prioriteto uždavinio „Švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų, socialin÷s 
infrastruktūros prieinamumo ir našumo pl÷tra“ įgyvendinimas darbo rinkos, švietimo, 
profesinio mokymo, mokslo ir studijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tros srityse 
prisid÷jo prie švietimo ir mokymo įstaigų tinklo formavimo, socialin÷s infrastruktūros 
prieinamumo ir veiklos našumo didinimo. BPD įgyvendinimo laikotarpiu pasiekimo rodiklis 
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„Modernizuotų žmogiškųjų išteklių pl÷tros institucijų skaičius“, lyginant su planuotu, buvo 
viršytas net 53,8 karto: vietoje 20 numatytų modernizuoti žmogiškųjų išteklių pl÷tros 
institucijų buvo modernizuotos 1076. Toks viršijimas siejamas su nauju pasiekimo rodiklių 
išraiškos aiškinimu, kurio nebuvo BPD įgyvendinimo pradžioje. 

Kadangi pagal BPD I prioritetą buvo finansuojamas platus priemonių ir jų veiklų 
spektras, pakankamai sud÷tinga išmatuoti bendrą prioriteto investicijų kiekybinį poveikį 
šalies socialinei-ekonominei pl÷trai. Tam buvo naudojami tik du poveikio rodikliai: 

Prioriteto poveikio rodiklis „Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius (iš viso)“ buvo 
viršytas ir sudar÷ 211,1 proc. nuo planuotos rodiklio reikšm÷s. Atsižvelgiant, kad BPD 1.1 
priemon÷je buvo numatyta sukurti 2100 papildomų darbo vietų, iš jų moterims 1050, o 
faktiškai pasiekta 3921, iš jų moterims 1914, šios priemon÷s ind÷lis į viso BPD I prioriteto 
poveikio rodiklio „Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius (iš viso)“ pasiekimą vertintinas 
kaip itin didelis. Taip pat didelis papildomų darbo vietų sukūrimo rodiklis pastebimas BPD 
1.2 priemon÷je d÷l daugiau nei 5 kartus didesnio, nei planuoto, projektų skaičiaus 
įgyvendinimo. Pažym÷tinas labai nerezultatyvus papildomų darbo vietų sukūrimas, 
įgyvendinant BPD 1.5 priemonę, kur poveikio rodiklis sudaro tik 7,15 proc. nuo BPD 
numatyto planinio rodiklio reikšm÷s. Tai l÷m÷ neigiamas ekonomin÷s kriz÷s poveikis šio 
sektoriaus institucijoms bei papildomų darbo vietų kūrimui.  

Poveikio rodiklis „Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius (moterų)” taip pat yra 
pasiektas ir šiek tiek viršytas – faktin÷ reikšm÷ sudar÷ 116,6 proc. numatytos reikšm÷s. 
Atsižvelgiant, kad BPD 1.1 priemon÷je šio prioriteto poveikio rodiklio prognoz÷ buvo 4785 
sukurtos papildomos darbo vietos, o įvertinus, kad bendrame šioje priemon÷je įsteigtų 
papildomų darbo vietų moterims skaičius gali sudaryti ne mažiau kaip 40 proc., sukurtų 
papildomų darbo vietų skaičius moterims d÷l investicijų šioje priemon÷je gali sudaryti iki 
1914. Tokiu atveju bendras prioriteto poveikio rodiklio „Sukurtų papildomų darbo vietų 
skaičius (moterų)” įvykdymas sudarytų 2915,63 darbo vietų moterims, tai 16,6 proc. viršytų 
planuotą poveikio rodiklį.  

Nepaisant ribotų galimybių trumpuoju laikotarpiu tiksliai apskaičiuoti BPD I prioriteto 
investicijų socialinį ir ekonominį poveikį, vis d÷lto jis gali būti vertinamas kaip gana 
reikšmingas: 

• Transporto infrastruktūros pl÷tra prisid÷jo ne tik prie Lietuvos gyventojų gyvenimo 
kokyb÷s gerinimo, saugumo didinimo, aplinkos taršos mažinimo, bet ir prie šalies 
ūkio tarptautinio konkurencingumo didinimo ir atskirų socialinių grupių pad÷ties 
gerinimo, regionų socialinių ekonominių skirtumų mažinimo. BPD įgyvendinimo 
laikotarpiu buvo suformuotos prielaidos multimodalinio transporto pl÷trai Lietuvoje. 

• Įgyvendinti energijos taupymo / efektyvaus energijos naudojimo projektai tur÷jo 
teigiamos įtakos Lietuvos ekonomikai, mažino ūkio priklausomybę nuo importuoto 
kuro ir taup÷ energiją. Priklausomyb÷s nuo energijos importo mažinimas vyko dviem 
būdais: pirma, buvo diversifikuojami kuro šaltiniai ir pereita prie vietinių ir 
atsinaujinančių energijos šaltinių, antra, buvo mažinamas bet kokio importuojamo 
kuro naudojimas per nuostolių sumažinimą perduodant energiją, didinant energijos 
gamybos efektyvumą ir didinant energijos vartojimo efektyvumą visuomeniniame 
sektoriuje. Spartesnis ir intensyvesnis vietinio biokuro naudojimas modernizuotose 
katilin÷s dav÷ stimulą biokuro gamintojams prad÷ti ir pl÷sti naują veiklą, tai leido 
suformuoti nedidelį, bet šiuolaikišką ir perspektyvų pramon÷s sektorių.  

• Įgyvendinti projektai aplinkos kokyb÷s gerinimo ir žalos aplinkai prevencijos srityse 
prisid÷jo prie darnaus šalies vystymosi. Buvo pagerinta aplinkos būkl÷, tai tur÷jo 
tiesioginį socialinį poveikį – žmonių gyvenimo sąlygos tapo patrauklesn÷s. 
Įgyvendinti projektai pad÷jo sukurti tinkamą aplinkos infrastruktūrą, skatino Lietuvos 
regionų ekonominę pl÷trą, daugiau d÷mesio skiriant rekreacijai ir verslo pl÷trai. 

• Prioriteto įgyvendinimas sudar÷ prielaidas užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumo ir kokyb÷s kaimo ir atokių vietovių gyventojams augimą. Sveikatos 
priežiūros paslaugų kokyb÷s ir prieinamumo gerinimas sudar÷ prielaidas gyventojų 
sergamumo ir mirštamumo maž÷jimui, darbingumo prailginimui, ilgesnei sveiko 
gyvenimo trukmei, tuo pačiu pad÷jo užtikrinti geresnę žmonių gyvenimo kokybę. 
Investicijos į sveikatos apsaugą l÷m÷ regionų socialinių-ekonominių skirtumų 
maž÷jimą.  

• Prioriteto priemonių įgyvendinimas užtikrino didesnį finansavimą švietimo ir mokslo 
įstaigų infrastruktūros pl÷trai ir sukūr÷ prielaidas toliau s÷kmingai pl÷toti inovacijų 
paramos infrastruktūrą – MTP, integruotus mokslo, studijų ir verslo centrus (sl÷nius).  
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2.1.1.1 BPD 1.1 priemon÷. Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų 
kokyb÷s gerinimas  

Transporto sektoriaus pl÷tra laikytina reikšminga sritimi visam Lietuvos ūkiui. BPD 
įgyvendinimo pradžioje transporto sektorius sukurdavo apie 9 proc. BVP, įgyvendinimo 
pabaigoje – 12,1 proc. Tokią reikšmingą šio ūkio sektoriaus vietą lemia geografin÷ pad÷tis ir 
gerai išvystyta kelių, geležinkelių, jūrų uosto ir oro transporto infrastruktūra. Tačiau siekiant 
padidinti transporto konkurencingumą ir integruoti į ES transporto sistemą, buvo reikalingos 
didel÷s investicijos. BPD 1.1 priemon÷s uždaviniams įgyvendinti iš viso buvo skirta 16,6 
proc. visų BPD l÷šų. Lyginant pagal sektoriams tekusią BPD l÷šų dalį, transportas buvo 
ketvirtoje vietoje (daugiau l÷šų buvo skirta švietimo, ūkio ir žem÷s ūkio sektoriams). BPD 
1.1 priemon÷ s÷kmingai prisid÷jo prie transporto pl÷tros, o kartu su kitais ekonominiais 
veiksniais padidino transporto sektoriaus prid÷tinę vertę ir užimtųjų šiame sektoriuje 
skaičių. 

 
Tikslas ir uždaviniai 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Sudaryti palankias sąlygas Lietuvos ekonomikos pl÷trai, sukurti šiuolaikišką bendrą 
transporto sistemą, savo techniniais parametrais ir teikiamų paslaugų kokybe 
atitinkančią ES valstybių lygį ir integruotą į ES transporto sistemą. 
• Tobulinti eismo sąlygas keliuose ir gatv÷se, didinti eismo saugumą ir mažinti 
neigiamą transporto poveikį aplinkai (1); 

• Didinti geležinkelių paj÷gumą, skatinti prekių ir krovinių vežimą geležinkeliais, 
gerinti traukinių keleivių aptarnavimo kokybę (2); 

• Didinti Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto krovinių ir keleivių srautus, sukurti 
bendrą vidaus vandens kelių sistemą keleiviams ir kroviniams gabenti (3); 

• Užtikrinti skrydžių saugą, saugumą tarptautiniuose oro uostuose, gerinti keleivių 
aptarnavimo kokybę (4); 

Priemon÷s 
uždaviniai 

• Pl÷toti multimodalinio transporto tinklą Lietuvoje (5). 
  Uždaviniai 

− valstybin÷s reikšm÷s transporto infrastruktūros techninių 
parametrų gerinimas, rekonstravimas ir statyba (keliai, 
geležinkeliai, jūrų transportas, vidaus vandenų transportas, oro 
uostai) ir jos funkcionavimo užtikrinimas; 

(1) (2) (3) 
(4) 

− aplinkosauginių ir eismo saugos priemonių diegimas, tarp jų 
geležinkelio sankryžų pervažų rekonstravimas ir statyba; 

(1) (2) (3) 
(4) 

− keleivių terminalų ir jų prieigų rekonstravimas; (3) (4) 
− multimodalinio transporto pl÷tra. Transporto infrastruktūros 
sukūrimas logistikos centrams steigtis; 

(5) 

− vietin÷s reikšm÷s kelių rekonstravimas ir pl÷tra. Transporto 
infrastruktūros gerinimas miestuose, miesto eismo valdymo 
sistemų diegimas ir viešojo transporto paslaugų kokyb÷s gerinimas. 
Dviračių ir p÷sčiųjų takų rekonstravimas bei tiesimas; 

(1) 

Veiklos 
sritys 

− transporto infrastruktūros projektų galimybių studijų ir technin÷s 
dokumentacijos rengimas. 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 

 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu Lietuvoje transporto srities projektai buvo vykdomi BPD 

ir Sanglaudos fondo l÷šomis. Pastarojo finansiniai resursai buvo skiriami tik tarptautin÷s 
reikšm÷s infrastruktūriniams projektams, o BPD l÷šomis buvo finansuojami ir vietin÷s 
reikšm÷s projektai, didesnis d÷mesys buvo skiriamas saugumo užtikrinimui (kelių, oro ir 
geležinkelio transportas) ir infrastruktūros, susijusios su tarptautin÷s reikšm÷s 
infrastruktūra, vystymui. 

 
Lentel÷ 76. Transporto sektoriaus sritys ir paramos šaltiniai 2004–2006 m. 

 Tarptautin÷s reikšm÷s infrastruktūra Vietin÷s reikšm÷s infrastruktūra 

Sanglaud
os 

fondas 

Valstybin÷s 
reikšm÷s 
keliai (TEN-T 
tinklas) 

Geležinkelių 
pagr. linijos 
(TEN-T 
tinklas) 

IX transporto 
koridoriaus 
jungtys su 
jūrų uostu  

Tarptautiniai 
oro uostai 
(daugiau, 
kaip 10 mln. 
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 Tarptautin÷s reikšm÷s infrastruktūra Vietin÷s reikšm÷s infrastruktūra 

 Pasienio punktų prie ES 
išorin÷s sienos pl÷tojimas; 
TEN-T tinklo jungtys su 
intermodaline platforma  

(daugiau, kaip 
10 mln. EUR 
vert÷s 
projektai) 

EUR vert÷s 
projektai) 

   

ERPF Kelių 
transporto 
infrastruktū-
ros jungtys 
su TEN-T 
tinklo 
elementais  

Geležinkelių 
jungtys su 
TEN-T 
tinklo 
elementais; 
keleivių 
terminalai 

Multimodalinis 
transportas, 
transporto 
infrastruktūra 
logistikos 
centrams; 
Klaip÷dos jūrų 
uosto kelių ir 
geležinkelių 
tinklas 

Tarptautiniai 
oro uostai 

Regionin÷s ir 
vietin÷s 
reikšm÷s 
keliai; 
geležinkelių 
pervažos; 
dviračių, 
p÷sčiųjų 
takai 

Miestų 
transporto 
infrastruktū-
ra ir viešasis 
transportas 

Vidaus 
van-
denų 
keliai 

Šaltinis: BPD priedas (pakeistas 2009 m. birželio 30 d.) 
 
BPD 1.1 priemon÷ glaudžiai susijusi su kitomis BPD priemon÷mis – BPD 2.2 ir BPD 2.4 

priemon÷mis (augusiam transporto sektoriui buvo apmokyti, perkvalifikuoti darbuotojai arba 
patobulinta jų kompetencijos), BPD 3.1 priemone (atnaujinti ir nutiesti keliai, geležinkeliai, 
jūrų ir oro uostai palengvino ir pagreitino modernizuotų įmonių produkcijos transportavimą 
ir eksportą), 3.2 priemone (šalia transporto koridorių ir transporto jungčių buvo pl÷tojami 
pramoniniai parkai) ir BPD 3.4 priemone (atnaujinti oro ir jūrų uostai leido priimti didesnius 
atvykstančių turistų srautus, o nutiesti dviračių ir p÷sčiųjų takai – suteik÷ galimybių 
pasinaudoti sukurta ir atnaujinta turizmo infrastruktūra ir objektais). 

  
Priemon÷s finansinis įgyvendinimas 
 
Pagal BPD 1.1 priemonę buvo planuota paskirstyti 189,808 mln. EUR paramos sumą, 

iš jos 142,356 mln. EUR – iš ERPF (2004-04-30 ir 2009-06-30 BPD priedai). Priemon÷s 
l÷šos BPD įgyvendinimo laikotarpiu nebuvo perskirstomos tarp BPD priemonių. Pagal 
pasirašytas sutartis buvo paskirstyta 212,920 mln. EUR viešųjų l÷šų 79 projektams 
įgyvendinti. Iki BPD įgyvendinimo pabaigos buvo išmok÷ta 212,920 mln. EUR paramos 
suma, iš jos 145,499 mln. EUR – ERPF l÷šos (numatyta suma viršyta 12,2 proc.). 

 
Pav. 21. BPD 1.1 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius vnt. 
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BPD 1.1 priemon÷s įgyvendinimas buvo vykdomas dviem būdais: 
● Skiriant tiesioginį finansavimą valstybin÷s reikšm÷s projektams, kuriems buvo 

numatyta 136,662 mln. EUR (72 proc. visų paramos l÷šų). 
● Vykdant ribotos trukm÷s paramos teikimo procedūrą vietin÷s reikšm÷s 

(savivaldybių) projektams, kuriems numatyta skirti 53,146 mln. EUR (28 proc. 
paramos l÷šų). 

 
Pagal BPD 1.1 priemonę buvo įgyvendinti 79 projektai20: 
● 21 valstybin÷s reikšm÷s projektas,  
● 58 savivaldybių projektai.  

                                           
20 LR Susisiekimo ministerijos duomenimis, 2009-06-01 
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Kvietimai teikti paraiškas savivaldybių projektams vyko du kartus – 2004–2005 m. 
Šiuose kvietimuose teikti paraiškas finansavimo paklausa viršijo pasiūlą, ypač automobilinių 
kelių projektuose, nes iki BPD laikotarpio šios investicijos buvo vis dar nepakankamos, be 
to, tokiems projektams buvo gerai pasiruošta. Valstybin÷s reikšm÷s projektai buvo teikiami 
tris kartus – 2004, 2005 ir 2006 m., finansavimas teiktas iš anksto suplanuotiems ir 
atrinktiems projektams. Per visą laikotarpį buvo gauta 214 paraiškų.  

2004 m. buvo finansuojami 8 valstybin÷s reikšm÷s projektai, kuriems paskirta 73,976 
mln. EUR parama (išmok÷ta suma sudar÷ 73,355 mln. EUR). Tais pačiais metais parama 
buvo paskirta 40 savivaldybių projektų, kurių bendra paramos suma sudar÷ 26,655 mln. 
EUR. (išmok÷ta suma 24,795 mln. EUR).  

2005 m. buvo finansuojami 5 valstybin÷s reikšm÷s projektai, kuriems paskirta 12,674 
mln. EUR paramos suma (išmok÷ta suma sudar÷ 12,483 mln. EUR) Tais pačiais metais 
parama buvos skirta 18 savivaldybių projektų, kurių bendra paramos suma sudar÷ 31,352 
mln. EUR (išmok÷ta suma 30,381 mln. EUR). 

2006 m. buvo finansuojami 8 valstybin÷s reikšm÷s projektai, kuriems paskirta 45,645 
mln. EUR parama (išmok÷ta suma sudar÷ 44,741 mln. EUR).  

 
Pav. 22. BPD 1.1 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, mln. EUR21. 
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Daugiausia projektų (20) buvo įgyvendinta Kauno apskrityje, jiems  buvo paskirstyta 

ir išmok÷ta 30,48 mln. EUR paramos l÷šų, tai sudar÷ 16 proc. visų priemonei paskirstytų ir 
išmok÷tų l÷šų, o  daugiausia – 47,075 mln. EUR teko 17 Vilniaus apskrityje įgyvendintų 
projektų, tai sudar÷ 25 proc. nuo išmok÷tų pagal apskritis paskirstytinų l÷šų. Klaip÷dos 
apskrityje buvo net penki valstybin÷s svarbos projektai, susiję su Palangos oro uostu ir 
Klaip÷dos jūrų uostu, iš viso Klaip÷dos apskrityje buvo įgyvendinta 18 projektų, kuriems 
buvo paskirstyta ir išmok÷ta 38,85 mln. EUR parama, tai sudar÷ 21 proc. visų priemonei 
paskirstytų ir išmok÷tų l÷šų. Kitose apskrityse regionin÷ sklaida gana tolygi, kadangi jose 
buvo įgyvendintas mažesnis projektų skaičius. Kiek išsiskiria Šiaulių apskritis, kurioje 
įgyvendinta 12 projektų ir bendra skirta paramos suma siekia 8,558 mln. EUR. Didžioji 
paramos l÷šų dalis teko apskritims, kuriose yra svarbiausi infrastruktūriniai objektai (jūrų ir 
oro uostai) ir didžiausi Lietuvos miestai, tod÷l toks l÷šų pasiskirstymas yra logiškas.  

 
 
 
 
 
 
 
                                           
21 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo 
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Pav. 23. Paramos pagal BPD 1.1 priemonę pasiskirstymas pagal apskritis22. 
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Priemon÷s įgyvendinimas 2008 ir 2009 m. 
 
Įgyvendinant BPD 1.1 priemonę po 2006 m. nauji kvietimai teikti paraiškas nebuvo 

skelbiami, nes visos l÷šos jau buvo paskirstytos. 2007–2008 m. buvo išmokamos l÷šos 
pagal anksčiau pasirašytas sutartis. 2008 m. išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti 
EK l÷šos iš viso sudar÷ 48,717 mln. EUR, iš jų ES l÷šos – 31,787 mln. EUR (65,2 proc.). 
2008 m. visi mok÷jimai buvo pabaigti ir 2009 m. nauji kvietimai teikti paraiškas ir 
mok÷jimai nebuvo atliekami.  

 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui 
 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję esmin÷s įtakos BPD 1.1 priemon÷s įgyvendinimui, buvo 

daug spartesnis nei planuota ekonomikos augimas, l÷męs išaugusius transporto srautus, ir 
taip padidinęs šios priemon÷s svarbą, projektų įgyvendinimo spartos aktualumą, padid÷jęs 
d÷mesys kelių eismo saugumui, darbo j÷gos trūkumas ir darbų kainos did÷jimas, kurį 
labiausiai l÷m÷ darbo j÷gos kaštų brangimas.  

 
• Ekonomikos augimas 
Augant ekonomikai ir Lietuvai įsijungus į bendrąją rinką, sparčiai did÷jo vietiniai ir 

tarptautiniai krovinių ir keleivių pervežimai, tod÷l rekonstruoti ir tiesti keliai, jūrų ir oro 
uostai, geležinkelis didino šių srautų pralaidumą ir jud÷jimo greitį, gerino įvairių vietovių 
pasiekiamumą. Krovinių ir keleivių transporto kamščių sumažinimas priklaus÷ nuo to, kaip 
greitai bus įgyvendinti BPD 1.1 priemon÷s projektai. Planuotos sukurti modalin÷s jungtys 
tur÷jo nukreipti krovinių pervežimus automobiliniais keliais, taip padidinant kelių pralaidumą 
ir efektyviau panaudojant visų transporto rūšių derinius. Tod÷l BPD 1.1 priemon÷s 
įgyvendinimo spartai buvo skiriamas padidintas institucijų, verslo ir visuomen÷s d÷mesys. 
Kita vertus, pasaulinis ekonomikos augimas tur÷jo ir neigiamų pasekmių – did÷jo pasaulin÷s 
naftos ir kuro kainos, kurios tur÷jo įtakos visų produktų ir paslaugų kaštų grandinei ir iš 
dalies prisid÷jo prie projektų pabrangimo. D÷l visų BPD projektų įgyvendinimo beveik vienu 
metu ir d÷l ekonominio augimo sumaž÷jusios konkurencijos rinkoje ÷m÷ trūkti tiek÷jų ir 
rangovų, tod÷l kilo darbų kainos, didinusios projektų išlaidas. 

 
 
 
 

                                           
22 8 projektai, kurių bendra vert÷ yra 86,50 mln. EUR, laikytini geografiškai neapibr÷žtais ir pateikiamuose 

paveiksluose neatsispindi. 
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• Padid÷jęs d÷mesys kelių eismo saugumui 
Pagal nelaimingų atsitikimų keliuose ir žuvusiųjų skaičių Lietuva 2004–2007 m. buvo 

paskutin÷je vietoje, palyginus su ES šalimis (2008 m. Lietuvos eismo saugumo būkl÷ šiek 
tiek pager÷jo ir pakilo į priešpaskutinę vietą ES – aplenk÷ Latviją).  

 
Pav. 24. Eismo saugumo rodiklių dinamika. 
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Kelių eismo saugumo problemos ypatingai išryšk÷jo 2006 m., kai sparčiausiai augo 

lengvųjų automobilių skaičius ir eismo intensyvumas. 2007 m. buvo priimtas naujas LR 
saugaus eismo automobiliniais keliais įstatymas ir Administracin÷s teis÷s pažeidimo kodekso 
pataisos, sugriežtinusios bausmes už kelių eismo taisyklių pažeidimus, ypač už vairavimą 
išg÷rus. Šios trumpalaikio poveikio priemon÷s dav÷ greitų rezultatų. Min÷tame įstatyme 
buvo numatytos ir vidutin÷s trukm÷s bei ilgalaikio poveikio priemon÷s – automatin÷s greičio 
matuoklių sistemos diegimas ir apjungimas, eismo valdymo sistemų miestuose diegimas, 
viešinimas, šviečiamoji veikla, saugaus eismo mokymo reforma ir pan. Į eismo saugos 
problemas buvo atsižvelgta jau 2004 m., planuojant veiklos sritis pagal BPD 1.1 priemonę 
(vienas iš planuojamų priemon÷s pasiekimo rodiklių buvo įgyvendinta 10 priemonių eismo 
saugos ir aplinkos apsaugos srityse), kurios buvo nukreiptos į ilgalaikį eismo saugumo 
didinimo poveikį, tod÷l nuo eismo saugumo projektų įgyvendinimo spartos taip pat priklaus÷ 
šios problemos sprendimas. 

 
• Darbo j÷gos trūkumas ir jos kainos augimas 
D÷l sparčios ekonomikos pl÷tros Lietuvai tapus ES nare ir emigracijos, BPD 

įgyvendinimo laikotarpiu ÷m÷ trūkti kvalifikuotos darbo j÷gos, o jos kaina ÷m÷ augti, tod÷l 
vykdant transporto infrastruktūros projektus augo įgyvendinamų projektų kaina ir užsitęs÷ 
jų vykdymas – ne visus projektuose numatytus darbus buvo galima atlikti už skirtas 
paramos l÷šas, tod÷l dalies projektų apimtis teko mažinti. Kai kurių projektų užbaigimui (kai 
d÷l techninių ypatybių nebuvo galima mažinti darbų apimčių) buvo skirta papildomai 
valstyb÷s ir savivaldybių l÷šų, tod÷l jų įgyvendinimas užtruko. 

 
Priemon÷s įgyvendinimo problemos  
 
Įgyvendinant BPD 1.1 priemonę, greta pagrindinių BPD I prioriteto problemų ypatingai 

išryšk÷jo pareišk÷jų (projektų vykdytojų) planavimo ir administravimo geb÷jimų stoka. 
 

Lentel÷ 77. Pagrindin÷ problema, iškilusi įgyvendinant BPD 1.1 priemonę, ir jos sprendimo 
būdai. 

Problemos Problemų sprendimo būdai 
Pareišk÷jų ir projektų vykdytojų patirties,  
planavimo ir administravimo geb÷jimų 
trūkumas, ypač valstybin÷s reikšm÷s 
projektuose, kur nebuvo įvertinta 
projektų įgyvendinimo aplinka, 
nenustatyti visi rizikos veiksniai ir 

1) Multimodalinių transporto tinklų srityje buvo 
parengta technin÷ dokumentacija ir taip 
pasirengta naujam programavimo laikotarpiui, 
suteikiant daugiau laiko žem÷s nuosavyb÷s / 
naudojimo klausimams išspręsti. 
2) Geležinkelių tiesimo projektas, kuriame 
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Problemos Problemų sprendimo būdai 
nenumatytos ar netinkamai numatytos 
šių rizikų valdymo priemon÷s (pvz., 
multimodalinio transporto tinklo 
Lietuvoje suformavimas, kelių ir 
geležinkelio tiesimas ar modernizavimas 
buvo suplanuotas neįvertinus žem÷s 
nuosavyb÷s problemų ir tokių projektų 
kompleksiškumo). 

iškilo per BPD įgyvendinimo laikotarpį 
neįmanomų išspręsti problemų, buvo 
nutrauktas ir l÷šos panaudotos kitiems 
geležinkelio projektams vykdyti. 
 

 
Vertinant BPD 1.1 priemon÷s įgyvendinimo eigą, pabr÷žtina, kad ši priemon÷ buvo 

gerai suplanuota, kadangi buvo įvykdyti visi planuoti projektai.  
 
Priemon÷s tikslo ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 
BPD 1.1 priemon÷s tikslo buvo siekiama įgyvendinant 5 uždavinius. 
 

1 uždavinys – tobulinti eismo sąlygas keliuose ir gatv÷se, didinti eismo saugumą 
ir mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai. 

Veiklos sritys  

1 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− valstybin÷s reikšm÷s transporto infrastruktūros techninių parametrų 
gerinimas, rekonstravimas ir statyba (keliai, geležinkeliai, jūrų 
transportas, vidaus vandenų transportas, oro uostai) ir jos 
funkcionavimo užtikrinimas; 

− aplinkosauginių ir eismo saugos priemonių diegimas, tarp jų geležinkelio 
sankryžų pervažų rekonstravimas ir statyba; 

− vietin÷s reikšm÷s kelių rekonstravimas ir pl÷tra. Transporto 
infrastruktūros gerinimas miestuose, miesto eismo valdymo sistemų 
diegimas ir viešojo transporto paslaugų kokyb÷s gerinimas. Dviračių ir 
p÷sčiųjų takų rekonstravimas bei tiesimas; 

− transporto infrastruktūros projektų galimybių studijų ir technin÷s 
dokumentacijos rengimas. 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 1 uždavinį buvo siekiama pagerinti aplinkinių teritorijų 
susisiekimą su miestų centrais, pagerinti gatvių važiuojamosios dalies 
kokybę, sutrumpinti kelionių maršrutus, sumažinti transporto gaišatis, 
pagerinti automobilių stov÷jimo, p÷sčiųjų eismo sąlygas ir saugumą, 
sumažinti triukšmą ir aplinkos taršą. Visi šie įgyvendinti projektai sudar÷ 
palankias sąlygas tolimesnei šalies teritorijų subalansuotai pl÷trai. Vietin÷s 
ir nacionalin÷s reikšm÷s kelių tiesimas ir rekonstravimas tur÷jo 
reikšmingos įtakos gerinant susisiekimą tarp gyvenviečių ir administracinių 
centrų, sumažino neigiamą transporto poveikį aplinkai, pagerino žmonių 
gyvenimo kokybę. Taip pat reikia pažym÷ti, kad kaip ir buvo numatyta, 
tiesiant / rekonstruojant kelius buvo tiesiami dviračių ir p÷sčiųjų takai. 
1 uždavinio pasiekimas tiesiogiai buvo vertinamas pagal du pasiekimo 
rodiklius – „Skaičius įdiegtų eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių“, 
kurio reikšm÷ viršyta 1,6 karto (16 įdiegtų eismo saugumo priemonių 
vietoje planuotų 10), ir „Tiesiamų / rekonstruojamų kelių ilgis, km“ (vietoje 
650 km buvo nutiesta / rekonstruota 521,38 km kelių, tai sudar÷ apie 80 
proc. nuo BPD priede planuoto rodiklio). Didesnį eismo saugumo priemonių 
skaičių l÷m÷ kompleksiškesni projektai, kai vienu projektu buvo diegiama 
daugiau tokių priemonių. Mažesnį nei planuota BPD priede nutiestų / 
rekonstruotų kelių ilgį l÷m÷ pabrangusios darbų kainos ir tuo pačiu 
padid÷jusios projektų išlaidos, kurioms nebeužteko skirtų paramos l÷šų, 
tod÷l teko mažinti kai kurių projektų apimtis.  
BPD 1.1 priemon÷s įgyvendinimas prisid÷jo prie atskirų rajonų pl÷tros 
skatinimo, rajonų susisiekimo su administraciniais, pramon÷s ir verslo 
centrais gerinimo (pvz., įgyvendinus Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s 
projektą „Klaip÷dos miesto centrin÷s dalies žiedinių gatvių tinklo kūrimas 
(J. Janonio, S. Dariaus ir S. Gir÷no gatvių rekonstrukcija)“, buvo išspręstas 
krovinių transportavimo klausimas iš Klaip÷dos uosto, pager÷jo eismo 
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sąlygos senamiestyje, susisiekimas su autobusų ir geležinkelio stotimis, 
padid÷jo gatvių pralaidumas).  
Taip pat nemažas d÷mesys buvo skirtas projektams, vykdytiems 
problemin÷se teritorijose ir IAE regione (Ignalinos raj., Visagino raj. ir 
Zarasų raj.). Siekiant, kad Lietuvos kelių tinklas tenkintų did÷jančius eismo 
poreikius bei savo techniniais parametrais priart÷tų prie tarptautinių 
standartų, buvo pagerinta kelių transporto infrastruktūra (pvz., 
įgyvendinant projektą „Žvyrkelių asfaltavimo programa 2006–2008 m., 6 
paketas“ rekonstruota 38,06 km valstybin÷s reikšm÷s rajoninių kelių 
(žvyrkelių), tai leido sumažinti autotransporto priemonių eksploatacines 
išlaidas, sutrumpinti kelion÷s laiką, pagerinant kelio dangos būklę). 
Įgyvendinant BPD 1.1 priemonę buvo diegiamos eismo saugos bei 
aplinkosaugos priemon÷s, sumažinusios neigiamą transporto poveikį 
aplinkai, pagerinusios eismo sąlygas, pad÷jusias ir prisid÷jusios mažinant 
avarijų skaičių keliuose (pvz., įgyvendinant projektą „Eismo saugos ir 
aplinkosauginių priemonių diegimas 2004–2006 m.“, rekonstruotas 15,80 
km kelio ruožas, 21 kelių ruože nutiesti p÷sčiųjų ir dviratininkų takai 
(bendras ilgis – 44,97 km), 4,8 km kelio ruožas apšviestas, 33 kelių 
ruožuose pastatyti apsauginiai metaliniai atitvarai bei 13 vnt. pralaidų 
gyvūnams, 13,7 km tvoros ir atitvarai). 
Siekiant sumažinti transporto grūstis ir pagerinti eismo sąlygas, buvo 
rekonstruotos miestų ir miestelių gatv÷s, tiesiami aplinkkeliai, padarytos 
skirtingų lygių sankryžos, įrengtos požemin÷s ir antžemin÷s p÷sčiųjų 
per÷jos, įdiegtos šiuolaikin÷s eismo valdymo sistemos ir kitos viešojo 
transporto infrastruktūros pl÷tojimo priemon÷s (pvz., įgyvendinus Vilniaus 
miesto savivaldyb÷s administracijos projektą „Geležinio Vilko gatv÷s nuo 
Mokyklos g. iki Mol÷tų pl. statyba“, buvo nutiesta nauja 1,995 km ilgio 
gatv÷s atkarpa, rekonstruota 0,512 km gatv÷s atkarpa, dvi 
nereguliuojamos sankryžos rekonstruotos į šviesoforais reguliuojamas, 
vietoje p÷sčiųjų per÷jos pastatytas p÷sčiųjų viadukas per Geležinio Vilko 
gatvę, padaryta šviesoforais reguliuojama p÷sčiųjų per÷ja, pastatyti 222 
nauji šviestuvai ir 793 m atitvarų saugiam eismui užtikrinti). 
1 uždavinio pasiekimą iš dalies rodo eismo įvykių ir žuvusiųjų skaičiaus 
sumaž÷jimas – 2004 m. buvo užfiksuoti 6372 eismo įvykiai ir 751 
žuvusysis, 2006 m. 6771 eismo įvykiai ir 773 žuvusieji, 2007 m. 6448 
eismo įvykiai ir 740 žuvusiųjų, 2008 m. 4795 eismo įvykiai ir 499 žuvusieji 
ir 2009 m. – 3827 eismo įvykiai ir 370 žuvusiųjų). Atsižvelgiant į spartų 
lengvųjų automobilių skaičiaus ir eismo intensyvumo augimą BPD 
įgyvendinimo laikotarpiu, be saugos priemonių diegimo gal÷jo būti daugiau 
žuvusiųjų keliuose. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Apibendrinant aukščiau išd÷stytą galima teigti, kad 1 uždavinys 
įgyvendintas, nes eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių buvo 
įdiegta daugiau nei planuota, o atsižvelgiant į darbų kainų padid÷jimą, už 
skirtas paramos l÷šas buvo nutiesta / rekonstruota maksimaliai įmanomo 
ilgio keliai. Lietuvos eismo saugumo rodiklių pager÷jimas BPD 
įgyvendinimo pabaigoje taip pat liudija 1 uždavinio pasiekimą.  

 
2 uždavinys – didinti geležinkelių paj÷gumą, skatinti prekių ir krovinių vežimą 
geležinkeliais, gerinti traukinių keleivių aptarnavimo kokybę. 

Veiklos sritys  

2 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− valstybin÷s reikšm÷s transporto infrastruktūros techninių parametrų 
gerinimas, rekonstravimas ir statyba (keliai, geležinkeliai, jūrų 
transportas, vidaus vandenų transportas, oro uostai) ir jos 
funkcionavimo užtikrinimas; 

− aplinkosauginių ir eismo saugos priemonių diegimas, tarp jų geležinkelio 
sankryžų pervažų rekonstravimas ir statyba; 

− transporto infrastruktūros projektų galimybių studijų ir technin÷s 
dokumentacijos rengimas. 

Įgyvendinimas 
Įgyvendinant 2 uždavinį buvo siekiama atnaujinti, rekonstruoti ir pagerinti 
geležinkelio infrastruktūrą, rekonstruoti traukinių keleivių terminalus, 
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keleivinį geležinkelių transportą pritaikyti neįgaliesiems, padidinti eismo 
saugumą geležinkelio pervažose, kad būtų galima garantuoti reguliarų ir 
saugų eismą traukiniais ir padidinti jų jud÷jimo greitį, patobulinti keleivių 
vežimą ir pagerinti jų aptarnavimo kokybę, įdiegti šiuolaikinę geležinkelio 
riedmenų priežiūros bei kontrol÷s sistemą, kad geležinkelio transportas 
taptų saugesniu ir maž÷tų oro tarša.  
2 uždavinio pasiekimas tiesiogiai buvo vertinamas pagal pasiekimo rodiklį 
– „Rekonstruoti ir nutiesti geležinkeliai, km“. Planuojant BPD buvo 
numatyta nutiesti 60 km geležinkelio, tačiau, atsisakius vieno projekto 
vykdymo (priežastys nurodytos lentel÷je „Pagrindin÷s problemos, iškilusios 
įgyvendinant BPD 1.1 priemonę, ir jų sprendimo būdai“) ir jam skirtas 
l÷šas perskirsčius projektams, kuriems trūko l÷šų projektams užbaigti d÷l 
išaugusių darbų kainų buvo rekonstruota ir nutiesta 27,37 km geležinkelio. 
Geležinkelių transporto srityje buvo rekonstruojami geležinkeliai, jų 
sankryžos, atnaujinti keleivių terminalai ir jų prieigos. Įgyvendinus Ryšių 
linijos geležinkelių apsaugos zonoje Šiaulių–Joniškio valstybin÷s sienos su 
Latvija ruože rekonstrukcijos projektą, buvo užtikrintas dabartinių AB 
„Lietuvos geležinkeliai“ informacinių sistemų keliamų reikalavimų 
informacijos perdavimo kiekiui ir greičiui įvykdymas.  
Geležinkelio infrastruktūros atnaujinimo, rekonstravimo ir gerinimo, eismo 
saugumo geležinkelio pervažose didinimo projektai yra ypač svarbūs, nes 
užtikrina reguliarų ir saugų eismą traukiniais ir padidina jų jud÷jimo greitį. 
Tobulinant keleivių vežimą ir gerinant aptarnavimo kokybę, rekonstruoti 
traukinių keleivių terminalai, atnaujinta geležinkelių infrastruktūra, 
keleivinis geležinkelių transportas pritaikytas neįgaliesiems. Taip pat AB 
„Lietuvos geležinkeliai“ rekonstravo Vilniaus geležinkelio stoties peronus 
bei požeminę per÷ją. Siekiant, kad geležinkelio transportas taptų 
saugesniu ir maž÷tų oro tarša, buvo įdiegta šiuolaikin÷ geležinkelio 
riedmenų priežiūros bei kontrol÷s sistema. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Nors nutiestų / rekonstruotų geležinkelių ilgis buvo mažesnis nei planuota 
BPD priede (27,37 km vietoje 60 planuotų km), įvertinus tai, kad vienas 
projektas buvo nutrauktas, kad kitų geležinkelio pl÷tros projektų 
užbaigimui reik÷jo daugiau l÷šų, vertintina, kad 2 uždavinys 
įgyvendintas, nes atsižvelgiant į darbų kainų padid÷jimą, už skirtas 
paramos l÷šas buvo nutiesta / rekonstruota maksimaliai įmanomas 
geležinkelio ilgis.  

 
3 uždavinys – didinti Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto krovinių ir keleivių srautus, 
sukurti bendrą vidaus vandens kelių sistemą keleiviams ir kroviniams gabenti. 

Veiklos sritys  

3 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− valstybin÷s reikšm÷s transporto infrastruktūros techninių parametrų 
gerinimas, rekonstravimas ir statyba (keliai, geležinkeliai, jūrų 
transportas, vidaus vandenų transportas, oro uostai) ir jos 
funkcionavimo užtikrinimas; 

− aplinkosauginių ir eismo saugos priemonių diegimas, tarp jų geležinkelio 
sankryžų pervažų rekonstravimas ir statyba; 

− keleivių terminalų ir jų prieigų rekonstravimas; 
− transporto infrastruktūros projektų galimybių studijų ir technin÷s 
dokumentacijos rengimas. 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 3 uždavinį buvo siekiama pl÷toti vandens ir sausumos 
transporto tarpusavio sąveiką, skatinti krovinių pervežimą geležinkeliais 
transportui laivais, rekonstruojant Klaip÷dos valstybiniame jūrų uoste 
esančius geležinkelius. Pl÷tojant vandens transportą buvo siekiama 
pagerinti keleivių aptarnavimo kokybę jūrų uoste bei skatinti turizmą, tarp 
jų pl÷tojant kruizinių laivų terminalo infrastruktūrą: įrengiant specialias 
vietas kruiziniams laivams priimti ir keleiviams aptarnauti, pastatant 
keleivių laukimo sales ir užtikrinant turistams palankias galimybes išeiti iš 
uosto teritorijos. Norint Lietuvoje sukurti bendrą vidaus vandens kelių 
sistemą nuo Kauno iki Klaip÷dos, buvo numatyta rekonstruoti jos 
infrastruktūra – pritaikytą keleiviams ir kroviniams vežti, įrengiamos 
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prieplaukas tiesiami privažiuojamieji keliai, įrengiamos automobilių 
stov÷jimo aikšteles. 
Taip pat buvo rekonstruoti ir nutiesti nauji geležinkelių keliai jūrų uosto 
teritorijoje. Tai padidino Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto krovinių ir 
keleivių srautus.  
3 uždavinio pasiekimui BPD nebuvo numatyta rodiklio, kuris tiesiogiai 
vertintų poveikį vandens transporto sektoriui, tod÷l šio uždavinio 
pasiekimas vertinamas netiesiogiai pagal rezultato rodiklį „Bendro prekių 
kiekio, gabenamo visomis transporto priemon÷mis, padid÷jimas, proc.” 
(BPD priede buvo planuotas 17 proc. krovinių kiekio padid÷jimas, SM ir 
TID duomenimis visomis transporto priemon÷mis pervežamų krovinių 
kiekis mln. t BPD įgyvendinimo laikotarpiu išaugo 38,7 proc. – nuo 87.024 
mln. t 2002 m. iki 120.673 mln. t 2008 m.), SD duomenimis pagal keleivių 
ir krovinių srautų pokyčius Klaip÷dos jūrų uoste – krovinių srautas nuo 
2004 iki 2008 m. padid÷jo 11,9 proc., keleivių srautas – 70,1 proc., ir 
pagal vidaus vandens transporto keleivių ir krovinių srautų pokyčius – nuo 
2004 iki 2008 m. krovinių vežimas išaugo 20,1 proc., o keleivių srautas – 
59,2 proc. 
Vidaus vandens transporto krovinių pervežimai išaugo 1,59 karto nuo 621 
tūkst. tonų 2004 m. iki 988,5 tūkst. t 2008 m. d÷l geresnio prieplaukų 
pritaikymo priimti ir pakrauti krovinius bei pagilintų upių vagų. Išaugo ir 
vidaus vandens transporto keleivių srautas – nuo 1,973 mln. keleivių 2004 
m. iki 2,371 mln. keleivių 2008 m. (SD duomenys) 
2009 m. keleivių ir krovinių srautams įtakos tur÷jo pasaulinis ekonomikos 
nuosmukis, tod÷l 2009 m. Klaip÷dos uoste perkrauta 27,87 mln. tonų 
jūrinių krovinių, t. y. 6,7 proc. arba 2,01 mln. t mažiau nei 2008 m., bet 
vis tiek tai tapo antru didžiausiu krovos rezultatu per visą Klaip÷dos uosto 
istoriją. Skystų, birių ir suverstinių krovinių maž÷jo nedaug, tačiau 
labiausiai sumaž÷jo generalinių krovinių (konteinerių (tonažo atžvilgiu) (-
649,0 tūkst. t arba 18,5 proc. mažiau, iš viso krauta 2,86 mln. t), Ro-Ro 
krovinių (-378,2 tūkst. t arba 10,5 proc. mažiau, iš viso krauta 3,22 mln. 
t), medienos ir miškininkyst÷s produktų (-203,9 tūkst. t arba 25,0 proc. 
mažiau, iš viso krauta 431,9 tūkst. t) perkrovimai, nes šie kroviniai 
jautriausi ekonomikos ciklo svyravimams. Tuo tarpu ne tokie jautrūs 
ekonominio ciklo svyravimams žem÷s ūkio ir maisto pramon÷s sektoriai 
l÷m÷ natūralių ir cheminių trąšų krovos ir pervežimo apimčių padid÷jimą 
(+11,1 tūkst. t arba 3,1 proc. daugiau, iš viso krauta 367,8 tūkst. t). 2009 
m. Klaip÷doje apsilank÷ 272,1 tūkst. keleivių, 1,6 proc. mažiau palyginus 
su 2008 m. (buvo 276,6 tūkst.).  

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus išaugusius krovinių ir keleivių srautus Klaip÷dos jūrų uoste ir 
vidaus vandens transportą vertintina, kad 3 uždavinys įgyvendintas. 

 
4 uždavinys – užtikrinti skrydžių saugą, saugumą tarptautiniuose oro uostuose, 
gerinti keleivių aptarnavimo kokybę. 

Veiklos sritys  

4 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− valstybin÷s reikšm÷s transporto infrastruktūros techninių parametrų 
gerinimas, rekonstravimas, statyba (keliai, geležinkeliai, jūrų 
transportas, vidaus vandenų transportas, oro uostai) ir jos 
funkcionavimo užtikrinimas; 

− aplinkosauginių ir eismo saugos priemonių diegimas, tarp jų geležinkelio 
sankryžų pervažų rekonstravimas ir statyba; 

− keleivių terminalų ir jų prieigų rekonstravimas; 
− transporto infrastruktūros projektų galimybių studijų ir technin÷s 
dokumentacijos rengimas. 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 4 uždavinį iš esm÷s buvo finansuojami oro uostų perimetro 
aptv÷rimo ir modernizavimo darbai, kilimo-tūpimo tako modernizavimas 
bei tūpimo pagal prietaisus sistemos modernizavimas, tai sietina su oro 
uostų saugumo priemon÷mis. Galima teigti, kad visi min÷ti darbai sietini su 
bazine oro uostų infrastruktūra ir jų modernizavimu bei pritaikymu 
šiuolaikiniams reikalavimams buvo būtini.  
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4 uždavinio pasiekimas tiesiogiai nebuvo vertinamas pagal BPD priede 
priemonei nustatytus rodiklius, o uždavinio pasiekimą rodo keleivių ir 
skrydžių skaičiaus pasikeitimai: BPD įgyvendinimo laikotarpiu Civilin÷s 
aviacijos administracijos duomenimis keleivių srautas išaugo 2,32 karto 
(2004 m. oro transportu buvo pervežta 1,1 mln. keleivių ir 2,56 mln. 
keleivių 2008 m.), o skrydžių srautas išaugo 1,65 karto (2004 m. buvo 
atlikta 108,875 tūkst. skrydžių ir 179,885 tūkst. skrydžių 2008 m.). 
Tik÷tinas keleivių srauto ir skrydžių sumaž÷jimas 2009 m. d÷l pasaulinio 
ekonomikos nuosmukio ir skrydžių sumaž÷jimo (iš tarptautinio Vilniaus oro 
uosto pasitraukus nacionalinei oro vežimo bendrovei 2008 m. pabaigoje ir 
kelioms kitoms užsienio oro vežimo bendrov÷ms 2008 m. pabaigoje – 
2009 m. I pusm.). Kadangi šios BPD priemon÷s finansuotos veiklos oro 
transporto srityje buvo daugiau kokybinio pobūdžio, detaliau 4 uždavinio 
pasiekimas kiekybiniais rodikliais nematuotas. Tuo tarpu krovinių 
pervežimas oro transportu maž÷jo (nuo 6,551 mln. keleivių per metus 
2004 m. iki 4,199 mln. keleivių 2008 m.) d÷l didesn÷s kitų transporto rūšių 
konkurencijos ir pasaulinių naftos ir tuo pačiu aviacinio kuro spartesnio 
brangimo palyginus su kitų transporto rūšių naudojamo kuro kainomis. 
Įgyvendinus perimetro aptv÷rimo projektus Palangos ir Vilniaus 
tarptautiniuose oro uostuose, pager÷jo skrydžių sauga ir saugumas oro 
uostų teritorijose. VĮ „Oro navigacija” įvykd÷ tūpimo pagal prietaisus 
sistemos keitimo projektą, kuriuo buvo sudarytos didesn÷s galimyb÷s 
priimti l÷ktuvus sud÷tingomis oro sąlygomis Tarptautiniame Vilniaus oro 
uoste. Gerinant l÷ktuvų skydžių saugą modernizuota šviesų signalin÷ 
sistema Kauno oro uoste, atitinkanti ICAO standartus ir tarptautinius 
reikalavimus. Įvykdyti projektai padeda užtikrinti l÷ktuvų skrydžių saugą ir 
pagerinti keleivių aptarnavimo kokybę.  

Uždavinio 
pasiekimas 

Apibendrinant aukščiau išd÷stytą galima teigti, kad 4 uždavinys 
įgyvendintas, nes įvykdyti projektai prisid÷jo prie tarptautinių oro uostų 
veiklos ir saugumo gerinimo, didesnio keleivių ir krovinių pralaidumo bei 
pad÷jo pasirengti atskirti keleivių srautus Lietuvai rengiantis prisijungti prie 
Šengeno sutarties. 

 
5 uždavinys – pl÷toti multimodalinio transporto tinklą Lietuvoje. 

Veiklos sritys  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− multimodalinio transporto pl÷tra. Transporto infrastruktūros sukūrimas 
steigiant logistikos centrus; 

− transporto infrastruktūros projektų galimybių studijų ir technin÷s 
dokumentacijos rengimas. 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 5 uždavinį buvo suformuotos prielaidos multimodalinio 
transporto pl÷trai Lietuvoje, įgyvendintas Klaip÷dos uosto geležinkelio 
mazgo pl÷tros bei vidaus vandens kelio Nemuno upe I-ojo etapo projektas. 
Kiti projektai, susiję su transporto infrastruktūros sukūrimu logistikos 
centrams, numatyti įgyvendinti 2007–2013 m. programavimo periodu.  
5 uždavinio pasiekimas BPD priede nustatytus rodiklius vertinamas 
nebuvo, tačiau netiesiogiai šio uždavinio pasiekimą rodo rezultato rodiklis 
„Bendro prekių kiekio, gabenamo visomis transporto priemon÷mis, 
padid÷jimas, proc.” (BPD priede buvo planuotas 17 proc. krovinių kiekio 
padid÷jimas, SM ir TID duomenimis visomis transporto priemon÷mis 
pervežamų krovinių kiekis mln. t BPD įgyvendinimo laikotarpiu išaugo 38.7 
proc. – nuo 87.024 mln. t 2002 m. iki 120.673 mln. t 2008 m.). 

Uždavinio 
pasiekimas 

Apibendrinant aukščiau išd÷stytą ir įvertinus tai, pagal BPD 1.1 priemonę 
nebuvo sukurta multimodalinio transporto sistema Lietuvoje, bet buvo 
sudarytos prielaidos jos kūrimuisi, galima teigti, kad šis uždavinys yra 
įgyvendintas iš dalies.  

 
BPD 1.1 priemon÷s tikslas – sudaryti palankias sąlygas Lietuvos ekonomikos pl÷trai, 
sukurti šiuolaikišką bendrą transporto sistemą, savo techniniais parametrais ir teikiamų 
paslaugų kokybe atitinkančią ES valstybių lygį ir integruotą į ES transporto sistemą. 
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Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys – įgyvendintas; 
2 uždavinys – įgyvendintas; 
3 uždavinys – įgyvendintas; 
4 uždavinys – įgyvendintas; 
5 uždavinys – įgyvendintas iš dalies. 

Tikslo 
pasiekimas 

Priemon÷s tikslo pasiekimas vertintinas kaip išsamus, nes iš esm÷s 
įgyvendinti visi uždaviniai ir buvo nutiesta / rekonstruota maksimaliai 
įmanomų ilgio kelių ir geležinkelių už skirtą paramos sumą. Buvo įdiegta 
daugiau nei planuota eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių 
transporte, be to, išaugo krovinių ir keleivių srautai Klaip÷dos jūrų uoste ir 
vidaus vandens transporte, pager÷jo Lietuvos eismo saugumo rodikliai, o  
įvykdyti projektai prisid÷jo prie tarptautinių oro uostų veiklos ir saugumo 
gerinimo, didesnio keleivių ir krovinių pralaidumo bei pad÷jo pasirengti 
atskirti keleivių srautus Lietuvai rengiantis prisijungti prie Šengeno 
sutarties, taip pat buvo sudarytos prielaidos modalinio transporto pl÷trai. 

 
Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
Įgyvendinus BPD 1.1 priemonę transporto infrastruktūros pl÷trai, transporto sistemos 

modernizavimui, pagerinus paslaugų kokybę buvo sudarytos palankios sąlygos Lietuvos ūkio 
pl÷trai ir jo tarptautinio konkurencingumo did÷jimui ir spartesnei integracijai į ES transporto 
sistemą. BPD 1.1 priemon÷s tikslo ir uždavinių įgyvendinimas vyko kompleksiškai, ap÷m÷ 
visas pagrindines transporto rūšis (keliai, geležinkeliai, vandens bei oro transportas). 
Pager÷jus kelių, geležinkelių, oro ir jūrų uostų infrastruktūrai bei įdiegus eismo reguliavimo 
ir saugumo didinimo priemones buvo galima tolygiau paskirstyti transporto srautus ir 
sumažinti transporto spūstis, tuo pačiu sumažinant oro taršą, padidinti did÷jančio krovinių ir 
keleivių srauto pralaidumą, sumaž÷jo eismo įvykių ir žuvusiųjų keliuose skaičius. Visų 
transporto rūšių, ypač geležinkelio, jūrų uosto pl÷tra mažino neigiamą transporto poveikį 
aplinkai, leido nukreipti dalį krovinių ir keleivių srauto nuo automobilinių kelių, taip pat 
ger÷jo susisiekimas su kitomis šalimis, sudaręs palankias sąlygas tolesnei ekonominei 
pl÷trai – šalies eksportui vykdyti, atvykstančių turistų srautams did÷ti, investicijoms 
pritraukti ir pan. Vietinių ir nacionalinių kelių modernizavimas ir pl÷tra sudar÷ palankesnes 
sąlygas tolygesnei regionų vystymuisi. 

BPD 1.1 priemon÷s įgyvendinimo vertinimas parodo, kad pagrindiniai tikslai buvo iš 
esm÷s pasiekti ir priemon÷s poveikis tur÷s ilgalaikį pobūdį – tą rodo ir priemon÷s 
įgyvendinimo vertinimas pagal rezultato ir poveikio rodiklius, susijusius su darbo vietų 
kūrimu. Susidariusios korekcijos atsirado d÷l patirties stokos planuojant rodiklius (darbo 
vietų rodikliai) arba d÷l pasikeitimų ekonomin÷je aplinkoje (pasaulinis ekonomikos augimas 
2004–2008 m. I pusm. ir jos nuosmukis nuo 2008 m. pabaigos, kadangi krovinių ir keleivių 
pervežimas priklauso ne tik nuo Lietuvos, bet ir nuo kaimyninių šalių ekonomin÷s situacijos, 
darbo j÷gos trūkumas ir brangimas, pasaulinis naftos ir kuro kainų augimas 2004–2008 m. I 
pusm. ir pan.).  

Vienu svarbiausių viso BPD kontekste rezultato rodiklių yra laikomas bendras sukurtų 
darbo vietų skaičius, tod÷l teigiamai vertintina, kad šio rodiklio įgyvendinimas pagal BPD 1.1 
priemonę geresnis, nei prognozuota, – vietoje planuotų 2900 bendrų darbo vietų buvo 
sukurta 3260 tokių darbo vietų, tačiau šį viršijimą labiau l÷m÷, kad projektus reik÷jo 
įgyvendinti beveik vienu metu, tod÷l reik÷jo ir daugiau darbuotojų. Tačiau reikia pasteb÷ti, 
kad intervencijų efektyvumo prasme labai svarbu ne tik įsteigtų darbo vietų skaičius, bet ir 
jų sukūrimo kaštai. Remiantis prielaida, daryta BPD išankstiniame vertinime, kad 25 proc. 
visų BPD 1.1 priemon÷s transporto infrastruktūrai skirtų l÷šų yra tiesiogiai darbo vietas 
kuriančios l÷šos, galima reziumuoti, kad vienos tiesiogin÷s darbo vietos kaštai pagal BPD 
1.1 priemonę buvo 14 487 EUR. Pagal šį rodiklį investicijos Lietuvoje yra efektyvesn÷s nei 
buvusiose ES Sanglaudos fondo šalyse (iki 2004 m. – ESP, PT, IE ir IT), kuriose 1994–1999 
m. programavimo laikotarpiu vienos darbo vietos kaštai transporto infrastruktūros 
projektuose svyravo nuo 20 000 (ESP ir PT) iki 70 000 EUR (IE ir IT), o vidurkiu buvo 
laikoma 25 000 EUR.  

Rezultato rodiklis „Bendro prekių kiekio, gabenamo visomis transporto priemon÷mis, 
padid÷jimas”, skirtas įvertinti bendrą Lietuvos transporto sektoriaus augimą. BPD numatytas 
pasiekti rezultatas buvo 17 proc. Realus transporto sektoriaus augimas 2002–2008 m. 
sudar÷ 38.7 proc., 2009 m., lyginant su 2008 m., bendros transporto apimtys (remiantis 9 
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m÷nesių duomenimis) sumenko 26 proc., ir tą labiau l÷m÷ prasid÷jęs ekonominis 
nuosmukis, o ne paramos teikimo pabaiga. Tad rodiklio pasiekimo vertinimas, remiantis 
2009 m. duomenimis, būtų neadekvatus, nes transporto sektoriaus dinamika Lietuvoje 
priklauso nuo ekonomin÷s pad÷ties aplinkin÷se rinkose. Vertinant šį BPD planuotą rodiklį 
galima teigti, kad transporto sektoriaus augimas buvo suplanuotas, neatsižvelgiant į šio 
sektoriaus priklausomybę nuo ekonomin÷s pad÷ties kaimynin÷se rinkose.  

Įvertinus BPD 1.1 priemon÷s poveikį ir atsižvelgus į ES valstybių narių patirtį, galima 
daryti prielaidą, kad transporto infrastruktūriniai projektai generuoja netiesioginių ir 
tiesioginių (bendrų) darbo vietų sukūrimo santykį 1,5:1. Tai pakankamai rezervuotos 
prognoz÷s, nes, tarkim ESP, daroma prielaida, kad kiekvienos darbo vietos, d÷l tiesiogiai 
sukurtos statant ir veikiant pačiai transporto infrastruktūrai, bus sukurtos dar 3,3 darbo 
vietos paslaugų srityje. Laikantis rezervuotų prognozių, BPD 1.1 priemon÷s intervencijos 
greta sukurtų 3260 bendrų darbo vietų, tur÷tų paskatinti dar apie 3921 papildomų darbo 
vietų sukūrimą.  

Įgyvendinant BPD 1.1 priemonę buvo sprendžiamos žmonių su negalia problemos, 
sudarant sąlygas neįgaliesiems naudotis transporto infrastruktūros objektais (pvz., 
įgyvendinus Kazlų Rūdos savivaldyb÷s projektą, pastatytas p÷sčiųjų viadukas per geležinkelį 
yra pritaikytas neįgaliesiems saugiai, greitai ir patogiai kirsti geležinkelį ir patekti į 
geležinkelio stotį). 

Transporto infrastruktūros pl÷tra tur÷jo įtakos ne tik Lietuvos gyventojų gyvenimo 
kokyb÷s gerinimui, saugumo didinimui, aplinkos taršos mažinimui, bet ir Lietuvos ūkio 
tarptautinio konkurencingumo didinimui bei atskirų socialinių grupių pad÷ties gerinimui. 
Pažym÷tina, kad šios priemon÷s įgyvendinimas dav÷ postūmį ir multimodalinio transporto 
tinklo pl÷trai ateityje – tai ypatingai svarbu šalies ūkiui, kurios ekonomikoje transportas 
sudaro nemažą dalį. 
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2.1.1.2 BPD 1.2 priemon÷. Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio 
energetikos efektyvumo užtikrinima  

BPD 1.2 priemone buvo siekiama užtikrinti energijos tiekimo stabilumą, patikimumą, 
lankstumą ir prieinamumą buitiniams ir verslo klientams, didinti energijos vartojimo 
efektyvumą, tuo sudaryti pagrindą stabilesnei Lietuvos ekonomikos pl÷trai. Pasenusi 
energetikos infrastruktūra l÷m÷ didelius energijos nuostolius perduodant ir paskirstant 
elektros ir šilumos energiją, energijos tiekimo pertrūkius, lemiančius technogenines avarijas 
ir ekonominius nuostolius. Energiją gaminančių elektrinių ir katilinių energijos efektyvumas 
buvo mažas, tod÷l buvo naudojama vis daugiau brangusių, daugiausia importuojamų, 
energijos išteklių, taip didinant priklausomybę nuo importuoto energijos kuro bei teršiant 
aplinką CO2, NO2 bei sieros junginiais. Energijos gamyba ir tinklai, jų išsid÷stymas ir tankis 
Lietuvoje nebeatitiko augančios ekonomikos ir buitinių vartotojų poreikių. Daug šilumos 
energijos buvo prarandama viešosios paskirties pastatuose, kurių dauguma buvo pastatyti 
iki 1991 m., kai įsigaliojo naujos pastatų energetin÷s normos ir nuo pastatymo metų n÷ 
karto nebuvo renovuoti, tod÷l buvo naudojama daugiau energijos išteklių, augo valstyb÷s ir 
savivaldybių biudžetų išlaidos šildymui. BPD 1.2 priemone buvo siekiama atnaujinti ir 
nutiesti naujus energijos perdavimo ir paskirstymo tinklus, pastotes, transformatorines, 
įdiegti automatizuotas valdymo ir daviklių sistemas, šilumos tinklus ir katilines, įdiegti 
kogeneraciją, pereiti prie mažiau teršiančių kuro rūšių naudojimo katilin÷se, padidinti 
energijos gamybos efektyvumą, apšiltinti viešosios paskirties pastatus, taip įgalinant 
prijungti naujus verslo klientus ir buitinius vartotojus, sumažinti energijos perdavimo 
nuostolius, padidinti gaminamos energijos efektyvumą, maksimaliai panaudoti turimus kuro 
išteklius bei pereiti nuo naftos, orimulsijos ar mazuto prie dujų ar biokuro, sumažinti CO2, 
NO2 ir sieros junginių išmetimus į atmosferą, paskatinti biokuro gamintojus imtis veiklos ar 
ją pl÷toti, mažiau sunaudoti importuoto energijos kuro, sumažinti vartotojų išlaidas 
energijai, o energijos tiek÷jai ir skirstytojai gal÷jo amortizuoti energijos kainų augimą, kurį 
daugiausia l÷m÷ sparčiai augusios energijos šaltinių pasaulin÷s kainos. 

 
Tikslas ir uždaviniai 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Užtikrinti energijos tiekimo stabilumą, patikimumą, lankstumą ir 
prieinamumą buitiniams ir verslo klientams, didinti energijos vartojimo 
efektyvumą, taip sudarant pagrindą stabilesnei Lietuvos ekonomikos 
pl÷trai. 
• Atnaujinti ir pl÷toti energijos perdavimo ir paskirstymo tinklus, gerinti jų 

patikimumą (1); 
• Sumažinti priklausomybę nuo energijos importo diversifikuojant kuro šaltinius ir 

pereinant prie vietinių bei atsinaujinančių energijos šaltinių (2); 

Priemon÷s 
uždaviniai 

• Padidinti energetikos efektyvumą ir sumažinti neigiamą jos poveikį aplinkai (3). 

  Uždaviniai 
− deginimo įrenginių, kuriuose šiuo metu yra deginamas didesnę žalą 

aplinkai darantis kuras (ypač kuras, kurio sud÷tyje yra daug sieros), 
pritaikymas deginti kitų rūšių kurą; 

(2) 
(3) 

− atnaujintų katilinių pritaikymas bendrai šilumos ir elektros energijos 
gamybai; 

(3) 

− energijos (elektros energijos, gamtinių dujų ir šilumos) perdavimo ir 
paskirstymo tinklų bei susijusios infrastruktūros pl÷tra, kad būtų geriau 
tenkinami vartotojų poreikiai ir sudaromos sąlygos prijungti naujų 
vartotojų įrenginius; 

(1) 

− energijos perdavimo ir paskirstymo tinklų bei susijusios infrastruktūros 
modernizavimas didinant energijos tiekimo vartotojams patikimumą, 
saugumą ir efektyvumą; 

(1) 

− vietinių ir atsinaujinančių energijos šaltinių vartojimas ir komunalinių 
atliekų panaudojimo projektai, apimantys esamų įrenginių pritaikymą 
naudoti šiuos energijos šaltinius ir naujų įrenginių statybą; 

(2) 
(3) 

Veiklos 
sritys 

− naujų technologijų (įskaitant bendrą šilumos ir elektros energijos 
gamybos technologinį ciklą) įdiegimas vietinių ir atsinaujinančių 
energijos šaltinių ir komunalinių atliekų naudojimo reikm÷ms; 

(1) 
(2) 
(3) 
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− esamų pastatų, įskaitant išorines pastatų atitvaras ir susijusią 
infrastruktūrą, šiluminis izoliavimas ir atnaujinimas, taip pat energetinių 
įrenginių atnaujinimas; 

(3) 

− atnaujintų pastatų ir susijusios infrastruktūros energetinių savybių 
priežiūra ir kontrol÷; 

(3) 

− pastatų ir susijusios infrastruktūros energetinis auditas; (3) 
− regioninis bendradarbiavimas ir tyrimo projektai, susiję su efektyvesniu 
energijos vartojimu bei energijos rinkos pl÷tra nacionaliniu ir regioniniu 
lygiais; 

(2) 
(3) 

 

− galimybių studijos, informacijos platinimas, švietimas, konsultavimas ir 
tiriamieji darbai, susiję su veikla įgyvendinant šią priemonę. 

(1) 
(2) 
(3) 

 
Visos pagal BPD 1.2 priemonę remiamos veiklos gair÷se pareišk÷jams buvo 

suskirstytos į 4 veiklų grupes: 1) energijos tiekimo tinklai, 2) katilinių atnaujinimas ir 
pritaikymas naudoti kitas kuro rūšis, 3) vietinių ir atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimas energijos gamybai, 4) energijos vartojimo efektyvumo didinimas 
visuomeniniame sektoriuje. Pagal pirmas tris veiklų grupes projektai buvo finansuojami kaip 
privataus energetikos sektoriaus projektai ir jiems buvo taikomos valstyb÷s pagalbos 
teikimo taisykl÷s, o ketvirtoji veiklų grup÷ buvo skirta viešiesiems projektams įgyvendinti ir 
jiems valstyb÷s pagalbos taisykl÷s nebuvo taikomos. Atitinkamai šių veiklų grupių 
pareišk÷jams, atsižvelgiant į tai, kuriam – privačiam ar viešajam sektoriui – priklaus÷, buvo 
parengtos atskiros gair÷s pareišk÷jams ir skelbiami atskiri kvietimai teikti paraiškas. 

Nagrin÷jant sąsajas su kitomis BPD priemon÷mis pirmiausia matomas papildomumas 
su BPD 1.5 priemone, pagal kurią buvo finansuojamas švietimo, profesinio mokymo, mokslo 
ir studijų institucijų renovavimas, gerinant šių įstaigų mokymo, švietimo ir ugdymo bazę: 
pagal BPD 1.2 priemonę buvo finansuojamas šių įstaigų išorinių atitvarų (sienų, langų, durų, 
stogų) keitimas ir šiltinimas, šildymo, v÷dinimo ir kondicionavimo sistemų keitimas, tuo 
tarpu pagal BPD 1.5 priemonę buvo tvarkomos ir įrengiamos klas÷s, kabinetai, pagalbin÷s 
patalpos, t. y. atliekami vidaus darbai. Kitos sąsajos matomos su BPD 3.1, BPD 3.2 ir BPD 
3.4 priemon÷mis – sutvarkyti ir naujai išpl÷toti energijos tinklai pad÷jo sukurti palankią 
aplinką verslo pradžiai ir pl÷trai, gal÷jo būti įgyvendinami pramoninių parkų, privatus ir 
viešojo turizmo projektai. 

 
Priemon÷s finansinis įgyvendinimas 
 
Pagal BPD 1.2 priemonę buvo numatyta paskirstyti 82,232 mln. EUR paramos, iš 

60,030 mln. EUR ERPF l÷šų (2004-04-30 ir 2009-06-30 BPD priedai). Priemon÷s l÷šos BPD 
įgyvendinimo laikotarpiu tarp priemonių iš esm÷s nebuvo perskirstomos. Visa priemonei 
įgyvendinti skirta parama buvo paskirstyta iki 2006 m. pabaigos. BPD įgyvendinimo 
laikotarpiu 128 projektams įgyvendinti buvo paskirstyta 83,94 mln. EUR paramos l÷šų, 
įskaitant 0,99 mln. EUR papildomą paramą. Iš viso BPD įgyvendinimo laikotarpiu buvo 
išmok÷ta ir pripažinta deklaruotinomis 83,940 mln. EUR paramos l÷šų, iš jų 59,084 mln. 
EUR sudar÷ ES l÷šos. 
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Pav. 25. BPD 1.2 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius, 
vnt. 

418
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Buvo skelbti 3 kvietimai teikti paraiškas – po vieną kvietimą teikti paraiškas 2004 m. 

viešojo energetikos sektoriaus (kvietimas teikti paraiškas Nr. 1) ir privataus energetikos 
sektoriaus (kvietimas teikti paraiškas Nr. 2) pareišk÷jams ir vienas kvietimas teikti 
paraiškas 2006 m. privataus energetikos sektoriaus pareišk÷jams (kvietimas teikti paraiškas 
Nr. 5).  

Per pirmuosius 2004 m. kvietimus teikti paraiškas buvo paskirstyta didesn÷ dalis BPD 
priede BPD 1.2 priemonei numatytų l÷šų, t. y. 55,991 mln. EUR, tai sudar÷ 68 proc. visų 
BPD priede šiai priemonei numatytų l÷šų, o per 2006 m. kvietimą teikti paraiškas, kuris 
buvo skirtas tik privačiam energetikos sektoriui (energijos tinklų, katilinių modernizavimo ir 
kuro rūšių keitimo, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektai) buvo 
paskirstyta 30,041 mln. EUR, tai sudar÷ 36 proc. nuo priemonei numatytų l÷šų. 2007 ir 
2009 m. projektų vykdytojams padarius neištaisomų pažeidimų ir dalį l÷šų pripažinus 
grąžintinomis, taip pat atsiradus sutaupymų projektų įgyvendinimo metu priemonei 
paskirstyta l÷šų suma 2007–2009 m. sumaž÷jo 3,943 mln. EUR, o 2008 m. skyrus 0,99 
mln. EUR papildomą paramą 7 projektams, kurie negal÷jo būti užbaigti d÷l išaugusių darbų 
kainų, 2009 m. iš viso priemonei paskirstyta l÷šų suma buvo 83,079 mln. EUR, tai sudar÷ 
101 proc. nuo BPD 1.2 priemonei BPD priede numatytos paskirstyti paramos l÷šų sumos.  

Išaugusį l÷šų paskirstymą 2004–2005 m. pirmiausia l÷m÷ daug didesnis nei planuota 
poreikis visuomeninių pastatų energetinio efektyvumo didinimo projektams finansuoti – iš 
viso BPD įgyvendinimo laikotarpiu pagal šią veiklų grupę buvo gautos 329 paraiškos, 
kuriomis prašoma finansavimo už 160,184 mln. EUR, palyginus su finansuotomis 86 
paraiškomis, kurioms buvo skirta 37,559 mln. EUR paramos l÷šų ir tai viršijo finansavimo 
galimybes 4,27 karto, tod÷l buvo sudaryti rezervinių projektų sąrašai, pagal kuriuos eil÷s 
tvarka projektams vykdyti buvo skiriami sutaupytų l÷šų likučiai. D÷l neprognozuotai didelio 
paraiškų pertekliaus pagal šią veiklų grupę nebebuvo skelbiamas ir naujas kvietimas teikti 
paraiškas. Tai tur÷jo įtakos ir tęstinio paramos teikimo nutraukimui 2005 m., kad būtų 
galima atrinkti tik geriausius finansuotinus projektus. D÷l patirties stokos planuojant 
projektus ir atsižvelgiant į ex-ante vertinime identifikuotą nepakankamo projektų srauto 
riziką ir į kitų ES šalių praktiką, 2004 m. paskelbtiems kvietimams teikti paraiškas buvo 
naudojama tęstinio paramos teikimo procedūra, kai paraiškos teikiamos, vertinamos ir 
atrenkamos pagal paraiškų pateikimo datą, tačiau šis principas Lietuvos sąlygomis ne visai 
pasiteisino: paramos buvo prašoma didesnei nei tur÷ta paramos sumai. Tik baigus visų 
projektų atranką (energetinio efektyvumo didinimo veiklų grup÷je – ir sudarius rezervinių 
projektų sąrašą), 2006 m. buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas privačios energetikos 
srityje ir taikant ribotos trukm÷s paramos teikimo procedūrą, kai paraiškos renkamos 
nustatytą laikotarpį, o parama skiriama įvertinus visas pateiktas paraiškas.  

Finansavimo poreikis buvo didesnis ir pagal kitas BPD 1.2 priemon÷s veiklų grupes: 
pagal veiklų grupę „Energijos tiekimo tinklai“ buvo gauta 54 paraiškos, o finansuota 25, t. y. 
paraiškų buvo pateikta 2,16 karto daugiau, o prašomos paramos suma sudar÷ 57,245 mln. 
EUR palyginus su skirta 29,085 mln. EUR paramos suma ir viršijo finansavimo galimybes 
1,92 karto, pagal veiklų grupę „Katilinių atnaujinimas ir pritaikymas naudoti kitas kuro 
rūšis“ buvo gautos 24 paraiškos, o finansuota 14, t. y. gauta 1,71 karto daugiau, o 
prašomos paramos suma buvo 20,137 mln. EUR, palyginus su skirta 13,003 mln. EUR suma 
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ir viršijo finansavimo galimybes 1,55 karto, o pagal veiklų grupę „Vietinių ir atsinaujinančių 
energijos šaltinių naudojimas energijos gamybai“ buvo gauta 11 paraiškų, palyginus su 
finansuotomis 3, o prašytos paramos suma sudar÷ 9,848 mln. EUR palyginus su skirta 
3,431 mln. EUR ir viršijo finansavimo galimybes 2,87 karto. Iš viso pagal 1.2 priemonę buvo 
gauta 418 paraiškų, kuriomis buvo prašoma 247,417 mln. EUR paramos, o skirta 83,079 
mln. EUR paramos 128 projektams įgyvendinti. 

Išnagrin÷jus kiekvienos iš veiklų grupių paklausą matome, kad ji netolygi ir tai l÷m÷ 
gan skirtingos priežastys kiekvienoje veiklų grup÷je. Didžiausia paklausa ir maksimali BPD 
1.2 priemonei skirtų l÷šų dalis (45,2 proc.) teko veiklų grupei, skirtai visuomeninių pastatų 
energetinio efektyvumo didinimui, nes ilgus dešimtmečius visuomeninių pastatų renovacijai 
nebuvo skiriama pakankamai l÷šų, o tokie pastatai Lietuvoje sudar÷ daugiau kaip 99 proc. 
visų visuomeninių pastatų. Sparčiai did÷jant energijos ir energijos išteklių kainoms, augo ir 
poreikis iš esm÷s pagerinti tokių pastatų energetinę būklę. Kadangi visuomeninių pastatų 
renovavimo projektai laikotarpiu iki BPD įgyvendinimo buvo finansuojami iš nacionalinių 
l÷šų, visuomeninių pastatų valdytojai ar jų steig÷jai iš anksto reng÷ investicinius, techninius 
projektus, tik÷damiesi gauti finansavimą iš valstyb÷s ar savivaldybių biudžetų l÷šų. 
Išankstinis pasirengimas siekiant finansavimo sudar÷ prielaidas ir daug didesniam projektų 
srautui pagal šią veiklų grupę. Antra paklausiausia buvo veiklų grup÷ „Energijos tiekimo 
tinklai“, pagal kurią buvo finansuojamas elektros, šilumos tinklų tiesimas ir 
modernizavimas, pastočių, transformatorinių, valdymo ir avarijų įsp÷jimų sistemų diegimas. 
Nors elektros tinklai Lietuvoje gana gerai išpl÷toti, tačiau jie buvo labai pasenę, dažnai 
avarin÷s būkl÷s, negal÷jo atlaikyti šiuolaikinei ekonomikai tinkamai funkcionuoti reikalingų 
įtampos ir elektros kiekių perdavimo apkrovų. Elektros tinklų modernizavimas vyko l÷tai, 
nes tai pakankamai brangios ir labai l÷tai atsiperkančios, o kai kuriose teritorijoje – apskritai 
neatsiperkančios investicijos. Naujų elektros tinklų tiesimas buvo reikalingas visai 
energetikos sistemai palaikyti, padidinti energijos tiekimo pralaidumą ir siekiant prijungti 
naujus verslo ir buitinius vartotojus. Pagal šią veiklų grupę buvo finansuojamas šilumos 
tinklų modernizavimas ir naujų šilumos tinklų tiesimas. Čia finansin÷s paramos svarba buvo 
dar didesn÷, nes šilumos tinklai Lietuvoje buvo pasenę techniškai ir moraliai susid÷v÷ję, o 
energijos perdavimo nuostoliai didžiuliai ir turintys tiesiog įtaką šilumos kainai. 

Pagal veiklų grupę „Katilinių atnaujinimas ir pritaikymas naudoti kitas kuro rūšis“ 
katilinių modernizavimas vyko dviem pagrindin÷mis kryptimis arba jas derinant – didinant 
energijos gamybos efektyvumą, taip pat diegiant kogeneraciją, ir vykdant kuro rūšių 
konversiją pereinant prie mažiau teršiančių kuro rūšių arba biokuro naudojimo. Investicijos į 
tokį katilinių modernizavimą buvo l÷tai atsiperkančios, tod÷l buvo būtina finansin÷ parama. 
Kita vertus, palyginus nedaugelis šilumos tiekimo įmonių buvo pasirengusios vykdyti tokius 
projektus, nes pirmenybę jos teik÷ šilumos tinklų modernizavimui, kur nauda iš sumažintų 
energijos perdavimo nuostolių greitesn÷ nei padidinus energijos gamybos efektyvumą ar 
prad÷jus naudoti mažiau taršų kurą. Reikalavimas prisid÷ti prie projekto finansavimo savo 
l÷šomis ne mažiau kaip 50 proc. taip pat stipriai ribojo visų įmonių, pageidaujančių, bet 
neišgalinčių vienu metu vykdyti daug įvairių projektų, galimybes siekti finansavimo pagal šią 
veiklų grupę.  

Mažiausiai paklausi buvo parama pagal veiklų grupę „Vietinių ir atsinaujinančių 
energijos šaltinių naudojimas energijos gamybai“, kadangi tai visiškai nauja veikla Lietuvos 
energijos gamybos įmon÷se. Be to, atsinaujinančių energijos išteklių, tokių kaip v÷jo, hidro, 
saul÷s ir pan. panaudojimas energijos gamybai buvo skatinamas ir lengvatiniu akcizu, 
taikomu superkamai energijai, pagamintai iš šių šaltinių. Pagal šią veiklų grupę buvo 
remiamas tik biokuro panaudojimas energijos gamybai, kadangi tai pati pigiausia iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių rūšių ir mažiausiai didinanti Lietuvos gamintojų galutin÷s 
produkcijos ir paslaugų kaštus, o tuo pačiu mažiausiai veikianti konkurencingumo 
sumaž÷jimą. Be to, biokuro šaltiniai Lietuvoje buvo ir yra gausūs – medienos atliekos, 
šiaudai, perdirbti rapsai, žilvičiai, kitos atliekos. D÷l mažesn÷s paklausos l÷šos buvo 
perskirstytos į kitus, daug paklausesnius šios priemon÷s investicinių sričių kodus. 

Visiems projektams pagal pirmąsias tris veiklų grupes buvo taikomos valstyb÷s 
pagalbos taisykl÷s, o tai reišk÷, kad projektų vykdytojai tur÷jo prisid÷ti prie projektų 
finansavimo ne mažesniu nei 50 proc. ind÷liu, tai iš dalies ribojo dar didesnį projektų srautą, 
kita vertus, toks reikalavimas leido pritraukti privačių investicijų, kurios daugeliu atveju 
nebūtų padarytos, nes dauguma tokių projektų buvo mažai ar visai neatsiperkantys. 
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Pav. 26. BPD 1.2 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, mln. EUR23. 
 

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos
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Daugiausia projektų (27 projektai, tai sudar÷ 21,09 proc. visų finansuotų projektų) 

buvo įgyvendinta Kauno apskrityje, kuriems buvo paskirstyta ir išmok÷ta daugiausia l÷šų – 
20,593 mln. EUR, tai sudar÷ 27,1 proc. nuo išmok÷tų l÷šų, nes Kauno apskrityje buvo 
įgyvendintas vienas didžiausių energetikos projektų Lietuvoje – Kauno HE modernizavimas, 
kuriam buvo skirta 8,689 mln. EUR paramos l÷šų. Nemažai paramos teko Klaip÷dos ir 
Panev÷žio apskrityse įgyvendintiems projektams – atitinkamai 10,329 mln. EUR ir 11,031 
mln. EUR, tai sudar÷ atitinkamai 12,88 proc. ir 14,5 proc. nuo išmok÷tų priemonei l÷šų. 
Kitose apskrityse regionin÷ sklaida tolygi, nes jose buvo įgyvendinama maždaug po vienodai 
privataus ir viešojo energetikos sektoriaus projektų. Tik vienas (mokyklos renovavimo) 
projektas buvo įgyvendintas Marijampol÷s apskrityje (Kazlų Rūdos savivaldyb÷je), tą l÷m÷ 
menki administraciniai Marijampol÷s apskrities savivaldybių geb÷jimai ir žemas aktyvumas, 
nes paraiškų iš Marijampol÷s apskrities taip pat buvo gauta mažiausiai (tik 12), be to, jos 
pasižym÷jo prasta kokybe. 

Pažym÷tina, kad beveik pus÷ BPD 1.2 priemonei numatytų paskirstyti l÷šų teko 
viešajam sektoriui, kur pareišk÷jais dažniausiai buvo savivaldyb÷s ar joms priklausančios 
mokyklos, vaikų darželiai, kurių projektai nepasižym÷jo reikiama kokybe arba tokių projektų 
buvo parengta nedaug d÷l menkų administracinių geb÷jimų, d÷l bendrojo finansavimo 
ribotumo mažose ar mažai pajamų gaunančiose savivaldyb÷se, tod÷l šiuos projektus 
nukonkuravo geriau parengti projektai iš didžiųjų Lietuvos apskričių ir savivaldybių.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
23 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo 
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Pav. 27. Paramos pagal BPD 1.2 priemonę pasiskirstymas pagal apskritis24. 
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Priemon÷s įgyvendinimas 2008 ir 2009 m. 
 
2008 m. nauji kvietimai teikti paraiškas nebuvo skelbiami, nes visos numatytos l÷šos 

buvo paskirstytos, pabaigti įgyvendinti visi priemon÷s projektai ir išmok÷tos l÷šos: 2008 m. 
pripažinta tinkamomis deklaruoti EK l÷šų buvo 25,227 mln. EUR, iš jų 18,083 mln. EUR 
ERPF l÷šų. Pabrangusių viešųjų pastatų šiltinimo 7 projektų užbaigimui 2008 m. buvo skirta 
papildoma 0,99 mln. EUR parama. 2009 m. nebaigtų projektų neliko, išmok÷tų ir pripažintų 
tinkamomis deklaruoti EK išlaidų taip pat nebuvo. 

 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui 
 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu Lietuvoje vyko spartūs ekonomin÷s ir teisin÷s aplinkos 

pokyčiai, tur÷ję įtakos šios priemon÷s įgyvendinimui: ekonomikos pl÷tra, energijos rinkos 
restruktūrizavimas ir teisinis liberalizavimas, augo pasaulin÷s energijos išteklių kainos, 
didindamos išlaidas energijai, vis dar buvo didel÷ priklausomyb÷ nuo brangstančio įvežtinio 
kuro, Lietuva prisi÷m÷ tarptautinius įsipareigojimus d÷l CO2, NO2 ir sieros junginių emisijos 
sumažinimo ir energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių padidinimo: 

 
• Ekonomikos pl÷tra 
Lietuvai tapus ES ir Bendrosios rinkos nare atsiv÷r÷ galimyb÷s įsilieti į naujas rinkas, 

vyko sparti ekonomikos pl÷tra, tod÷l prad÷jo did÷ti galutin÷s energijos, suvartojamos ūkio 
šakose, poreikiai, tiesa, galutin÷s energijos sunaudojimas Lietuvoje augo 2 kartus l÷čiau nei 
sukuriamas BVP. Pasenusi, l÷tai atnaujinama energetikos infrastruktūra prad÷jo nebepaj÷gti 
atitikti augančios ekonomikos ir vartotojų poreikių bei siekio mažinti energijos vartojimą, 
taip mažinant gamybos sąnaudas ir vartotojų išlaidas. Energijos gamybos ir vartojimo 
efektyvumo didinimui, energijos perdavimo ir paskirstymo tinklų atnaujinimui ir naujų 
tiesimui, energijos vartojimo mažinimui, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui 
buvo reikalingos didžiul÷s investicijos, tod÷l SF parama pagal BPD 1.2 priemonę tapo itin 
aktuali ir pagal šią priemonę susiformavo didelis projektų srautas.  

 
• Energijos rinkos restruktūrizavimas ir teisinis liberalizavimas 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu buvo s÷kmingai įgyvendintas energetikos sektoriaus 

restruktūrizavimas, modernizuoti energetikos objektai, o tai teigiamai paveik÷ energetikos 
sektoriaus įmonių veiklą, jų ekonominius rodiklius ir sektoriaus ind÷lį į šalyje sukuriamą 
BVP. Elektros energijos rinka šalyje buvo kuriama etapais, palaipsniui suteikiant trečiosios 
šalies reguliuojamojo dalyvavimo teisę. Nuo 2007 m. liepos 1 d. teis÷ sudaryti tiesioginę 
elektros energijos tiekimo sutartį su laisvai pasirinktais nepriklausomais tiek÷jais buvo 
suteikta visiems vartotojams, taip rinkoje atsirado naujų energijos gamintojų ir tiek÷jų, o tai 

                                           
24 Vienas projektas, kuriam išmok÷ta 5,82 mln. EUR parama (7,1 proc.), vertintinas kaip geografiškai 

neribotas ir pateiktame paveiksle neatsispindi. 
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prapl÷t÷ galimų pareišk÷jų ratą bei padidino konkurenciją energetikos rinkoje ir teikiant 
paraiškas SF paramai gauti. 

 
• Auganti priklausomyb÷ nuo brangstančio įvežtinio kuro 
Augant pasaulinei ekonomikai BPD įgyvendinimo laikotarpiu, did÷jo ir energijos šaltinių 

paklausa. Lietuvoje vyravo įvežtinis kuras, tod÷l augant ekonomikai ir l÷tai didinant 
energijos gamybos (žemas gamybos efektyvumas, senos katilin÷s, nedidelis kogeneracijos 
įdiegimo laipsnis), perdavimo (patiriami didžiuliai nuostoliai pasenusiuose šilumos tinkluose, 
elektros tinklų dažnos avarijos) ir vartojimo efektyvumą (nerenovuoti pastatai, pasenusių 
technologijų naudojimas pramon÷je ir kituose ūkio sektoriuose), menkai panaudojant 
vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius, augo ir įvežtinio kurui poreikis. Pasaulinis 
energijos išteklių brangimas BPD laikotarpiu paspartino viešųjų pastatų renovaciją, tačiau to 
padaryti tokiu mastu ir tokiais tempais be SF paramos nebuvo įmanoma. Atitinkamai buvo 
parengta ir pateikta kelis kartus daugiau viešųjų pastatų renovavimo projektų, tod÷l šiems 
projektams finansuoti buvo nukreiptos 8,688 mln. EUR priemon÷s l÷šų iš kitų investicinių 
sričių. 

 
• Lietuvos tarptautiniai įsipareigojimai 
Lietuvos tarptautiniai įsipareigojimai sumažinti CO2, NO2 ir sieros junginių emisiją bei 

padidinti energijos, gaminamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kiekį, paspartino ir 
projektų, kuriuose buvo numatyta kuro konversija, kogeneracijos diegimas, energijos 
gamyba iš biokuro, parengimą. Taip energijos gamintojų ir tiek÷jų siekis sumažinti šilumos 
tiekimo sąnaudas, įsipareigojimai sumažinti taršą, išsaugant ir termofikacinių įmonių 
gamybos potencialą, l÷m÷ didelį projektų srautą pagal BPD 1.2 priemon÷s veiklų grupes 
„Energijos tiekimo tinklai“, „Katilinių atnaujinimas ir pritaikymas naudoti kitas kuro rūšis“ 
bei „Vietinių ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas energijos gamybai“. 

 
Priemon÷s įgyvendinimo problemos 
 
Įgyvendinant BPD 1.2 priemonę, be pagrindinių BPD I prioriteto problemų buvo 

susidurta su nepakankamai lanksčių reglamentuojančių dokumentų nuostatų problema. 
 

Lentel÷ 78. Pagrindin÷s problemos, iškilusios įgyvendinant BPD 1.2 priemonę, ir jų 
sprendimo būdai. 

Problemos Sprendimo būdai 
Pareišk÷jų (projektų vykdytojų) 
planavimo ir administravimo geb÷jimų 
trūkumas, menkos teisin÷s žinios, 
nesugeb÷jimas spręsti iškilusias 
problemas. 

Sud÷tingesni projektų įgyvendinimo klausimai 
buvo sprendžiami trišaliuose LVPA, ŪM ir 
projektų vykdytojų susitikimuose, pagal poreikį 
kviečiant ir rangovų ar tiek÷jų atstovus, arba 
nagrin÷jami darbo grup÷je, sudarytoje iš ŪM 
politiką formuojančių, SF paramą 
administruojančių padalinių atstovų bei 
teisininkų, LVPA atstovų bei kviečiami tam tikrų 
sričių ekspertai. 

Administruojančiųjų institucijų 
nepakankami planavimo ir 
administravimo geb÷jimai, taip pat l÷mę 
pernelyg sud÷tingas administravimo 
procedūras 

1) Prekių, paslaugų ir darbų pirkimų taisykl÷s 
neperkančioms organizacijoms, patvirtintos 
2006 m. vasario 10 d. ūkio ministro įsakymu 
Nr. 4-50 buvo patobulintos ir atlikti pakeitimai 
2006 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 4-83 bei 2007 
m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 4-328). 
2) d÷l blogai suplanuotos paramos paklausos 
pagal tos pačios BPD priemon÷s skirtingas 
veiklų grupes buvo perskirstytos l÷šos tarp 
investicinių sričių, pvz., iš veiklų grup÷s 
„Vietinių ir atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimas energijos gamybai“ atitinkančio 
investicinių sričių kodo 332 „Atsinaujinantys 
energijos šaltiniai (saul÷, v÷jas, hidroenergija, 
biomas÷)“ 12,454 mln. EUR buvo perkelta 
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Problemos Sprendimo būdai 
veiklų grup÷ms „Energijos tiekimo tinklai“ ir 
„Katilinių atnaujinimas ir pritaikymas naudoti 
kitas kuro rūšis“ skirtą investicinių sričių kodą 
331 „Elektra, dujos, naftos produktai, kietas 
kuras“ ir 8,688 mln. EUR į veiklų grupei 
„Energijos vartojimo efektyvumo didinimas 
visuomeniniame sektoriuje“ skirtą investicinių 
sričių kodą 333 „Energetikos efektyvumas, 
kogeneracija (bendras šilumos ir elektros 
gamybos technologinis ciklas), energetikos 
valdymas“, kuriose finansavimo poreikis kelis 
kartus viršijo finansavimo galimybes (2005-04-
28 Priežiūros komiteto nutarimas). 

Ilgos trišal÷s paramos sutarties keitimo 
procedūros, l÷tinusios projektų 
įgyvendinimo eigą, nul÷m÷ dalies 
projektų v÷lavimą. 

Išankstinis ŪM, kaip vienos iš paramos 
sutarties šalies, pritarimas kai kuriems 
galimiems sutarčių pakeitimų atvejams, 
atskirai nederinant sutarties pakeitimų su 
visomis 3 sutarties šalimis, taip paspartinant 
projektų įgyvendinimu reikalingus sutarčių 
pakeitimus 

Kadangi buvo įgyvendinama nemažai 
ilgalaikių (trejų metų) privataus 
energetikos sektoriaus projektų, tod÷l 
buvo didel÷ rizika d÷l projektų vykdymo 
v÷lavimo ir būtinyb÷s nepažeisti 
reikalavimo d÷l galutinių projektų 
įgyvendinimo terminų, nustatytų SF 
paramą reglamentuojančiuose teis÷s 
aktuose.  

Gair÷se pareišk÷jams nustatyto laiko rezervo 
panaudojimas: rengiant gaires pareišk÷jams 
buvo nustatytas ankstesnis nei pagal SF 
paramą reglamentuojančius teis÷s aktus 
leistinas v÷liausias projektų įgyvendinimo 
terminas, kad esant poreikiui išimtinais atvejais 
ir esant objektyvioms aplinkyb÷ms būtų galima 
pratęsti kai kurių projektų galutinį 
įgyvendinimo terminą. Be to, ŪM ir LVPA 
reguliariai atliko rizikingų ar sud÷tingų projektų 
priežiūrą, vykd÷ trišalius projektų įgyvendinimo 
eigos patarimus, kartu su kitomis 
institucijomis, rangovais sprend÷ su konkrečių 
projektų įgyvendinimu susijusias problemas, 
pirmiausia d÷l teritorinio planavimo 
dokumentų, statybų leidimų, poveikio aplinkai 
ataskaitų išdavimo / parengimo, statybų 
užbaigimo terminų. Dalis projektų buvo 
modifikuoti, kad iš paramos nefinansuojamų 
veiklų dalis būtų vykdoma po išlaidų 
tinkamumo finansuoti galutinio termino, tačiau 
projekto tikslai tur÷jo būti pasiekti iki šio 
termino. 

 
Priemon÷s tikslo ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 
BPD 1.2 priemon÷s tikslo buvo siekiama per 3 uždavinių įgyvendinimą. 
 
Siekiant BPD 1.2 priemon÷s įgyvendinimo sistemiškumo ir geresn÷s sąveikos tarp 

uždavinių ir veiklų, rodikliai buvo nustatyti visos priemon÷s, o ne uždavinio lygiu, ir 
kiekvieno uždavinio pasiekimas atskirais rodikliais nebuvo matuojamas. Toks rodiklių 
nustatymo metodas leido nesuskaidyti priemon÷s į mažiau susijusias dalis pagal uždavinius 
ir pasiekti didesn÷s sinergijos priemon÷s viduje, tai patvirtina tai, kad rodikliai matavo ne 
vieno, o kelių uždavinių pasiekimus. 

Visgi priemon÷s rodikliai – tiesiogiai ar netiesiogiai – rod÷ ir konkrečių šios priemon÷s 
uždavinių pasiekimo laipsnį. 

 
1 uždavinys – atnaujinti ir pl÷toti energijos perdavimo ir paskirstymo tinklus, 
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gerinti jų patikimumą. 
Šiuo uždaviniu buvo siekiama sumažinti energijos nuostolius, perduodant ir paskirstant 
energiją (elektros ir šilumos), sumažinti avarijų skaičių ir trukmę energijos perdavimo ir 
paskirstymo tinkluose, įskaitant katilines, bei užtikrinti energijos tiekimo patikimumą, 
stabilumą bei padidinti energijos prieinamumą, modernizuojant ir išpl÷tojant energijos 
perdavimo ir paskirstymo tinklus. 

Veiklos sritys  

1 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− energijos (elektros energijos, gamtinių dujų ir šilumos) perdavimo ir 
paskirstymo tinklų bei susijusios infrastruktūros pl÷tra, kad būtų geriau 
tenkinami vartotojų poreikiai ir sudaromos sąlygos prijungti naujų 
vartotojų įrenginius; 

− energijos perdavimo ir paskirstymo tinklų bei susijusios infrastruktūros 
modernizavimas didinant energijos tiekimo vartotojams patikimumą, 
saugumą ir efektyvumą; 

− naujų technologijų (įskaitant bendrą šilumos ir elektros energijos 
gamybos technologinį ciklą) įdiegimas vietinių ir atsinaujinančių 
energijos šaltinių ir komunalinių atliekų naudojimo reikm÷ms; 

− galimybių studijos, informacijos platinimas, švietimas, konsultavimas ir 
tiriamieji darbai, susiję su veikla įvykdant šią priemonę. 

 
Veiklos sritys buvo apjungtos į veiklų grupes ir 1 uždavinys buvo 
įgyvendinamas, finansuojant projektus pagal šias veiklų grupes: 
� energijos tiekimo tinklai; 
� katilinių atnaujinimas ir pritaikymas naudoti kitas kuro rūšis. 

Įgyvendinimas 

1 uždavinio pasiekimas buvo matuotas BPD 1.2 priemon÷s pasiekimo 
rodikliu „Paremtų energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo ir tiekimo 
projektų skaičius, vnt.“ (buvo paremti 42 tokie projektai palyginus su 45 
planuotais, nes keli projektai buvo jungiami į vieną paraišką).  
Netiesiogiai šio uždavinio pasiekimą taip pat galima matuoti tokiais 
rezultato rodikliais kaip „Sutaupytos energijos kiekis, mln. kWh“ (vietoje 
planuotų 300 mln. kWh buvo sutaupyta 377,366 mln. kWh, „Bendras 
sukurtų darbo vietų skaičius, vnt.“(vietoje numatytų 800 buvo sukurtos 
902 darbo vietos d÷l infrastruktūros darbų pobūdžio ir kokybiškai naujų 
darbo vietų kvalifikuotiems inžinerinių specialybių, IT, vadybos 
darbuotojams sukūrimo pasibaigus projektams) ir „Bendras sukurtų darbo 
vietų skaičius, iš jų moterų 400, vnt.“ (vietoje planuotų 400 bendrų darbo 
vietų moterims buvo sukurtos 46, ką nul÷m÷ statybos ir energetikos 
sektorių specifika – juose vyrauja tradiciškai vyriškos inžinerin÷s, 
statybininkų, IT, vadybos specialyb÷s) bei poveikio rodikliais „Sumaž÷jęs 
išmetamo CO2 kiekis, t“ (vietoje planuotų 270 000 t buvo sumažintas 220 
271,02 t išmetamo CO2 kiekis, nes d÷l sumažintų paramos l÷šų buvo 
įgyvendinta mažiau projektų, skirtų atsinaujinančiųjų išteklių panaudojimui, 
ir d÷l išaugusių kainų buvo sumažintos visų energetikos projektų apimtys, 
įgyvendinant ne visas numatytas veiklas), „Sukurtų papildomų darbo vietų 
skaičius, vnt.“ (vietoje numatytų 400 buvo sukurtos 5087 papildomos 
darbo vietos d÷l didesnio visuomenin÷s paskirties energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo projektų skaičiaus ir darbų apimties, nulemtos 
papildomo finansavimo perskirsčius l÷šas tarp investicinių sričių, darbų 
vykdymo beveik vienu metu, d÷l prijungtų naujų verslo vartotojų buvo 
kuriamos naujos darbo vietos versle) ir „Sukurtų papildomų darbo vietų 
skaičius, iš jų moterų, vnt.“ (vietoje planuotų 200 buvo sukurtos 560 
papildomų darbo vietų moterims, nes prijungus prie naujų ar modernizuotų 
energijos tinklų verslo vartotojus buvo kuriamos naujos darbo vietos, o 
atsižvelgiant į šių projektų regioninę sklaidą, daugiau netiesioginių darbo 
vietų buvo įsteigta regione vyraujančiuose paslaugų ir prekybos 
sektoriuose, kurių darbuotojai dažniausiai yra moterys). 
Prie 1 uždavinio įgyvendinimo buvo prisidedama atnaujinant ir pl÷tojant 
energijos perdavimo ir paskirstymo tinklus, gerinant jų patikimumą: per 
BPD įgyvendinimo laikotarpį buvo įvykdyti 25 elektros tinklų tiesimo ir 
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modernizavimo, pastočių ir jungčių atnaujinimo ar naujų įrengimo, 
šiluminių trasų modernizavimo ir naujų tiesimo projektai. Buvo įgyvendinta 
ir 14 katilinių ir jų tinklų modernizavimo, pereinant prie kitų, mažiau 
teršiančių ir vietinio kuro rūšių naudojimo, katilinių kogeneracijos diegimo 
projektų. Iš viso d÷l 39 įgyvendintų projektų sumaž÷jo avarijų, energijos 
tiekimo pertrūkių elektros ir šilumos tinkluose skaičius, sumaž÷jo energijos 
nuostoliai, perduodant elektrą ir šilumą, prie naujų ar modernizuotų 
elektros ir šilumos tinklų prijungti nauji vartotojai, o tinklų prijungimo 
savikaina sumaž÷jo. Modernizavus esamas katilines buvo sumažintos jų 
eksploatacin÷s išlaidos bei padid÷jo jų veikimo efektyvumas, buvo 
sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, taupant energetinius ir gamtinius 
resursus šilumos gamybai bei sumažinant taršą. Be to, kuriami biokuro 
sand÷liai, kuro padavimo sistemos, biokuro katilai, d÷l kurių įmanoma 
pritaikyti katilines biokuro deginimui ir sumažinti gamtinių dujų, kitų 
išteklių panaudojimą. Tuo pačiu buvo teikiamas d÷mesys ir esamos 
infrastruktūros modernizavimui tam, kad būtų galima pasinaudoti 
atnaujintų katilinių teikiamais privalumais, pvz., pertvarkant katilines 
daugeliu atveju buvo diegta ir kogeneracija, (kai elektros ir šilumos 
energija yra gaminama to paties technologinio proceso metu) tuo pačiu 
buvo padidintas ir pačios katilin÷s efektyvumas, nes iš to paties kiekio kuro 
pagaminama daugiau ir abiejų rūšių energijos, taip pat buvo pereinama 
prie kitų mažiau aplinką teršiančių kuro rūšių naudojimo, ypač prie biokuro 
naudojimo. Be to, automatizavus katilin÷se ir energijos perdavimo 
tinkluose vykstančius procesus ir įdiegus modernius daviklius, įrengus 
automatinius šilumos paskirstymo punktus dar labiau padid÷jo energijos 
tiekimo patikimumas, nes nukrypimai energijos gamybos ar tiekimo buvo 
nustatomi nedelsiant, valdymo punkte greitai identifikuojant gedimo vietą ir 
pobūdį, tod÷l įvykusius gedimus buvo galima pašalinti nedelsiant.  

Uždavinio 
pasiekimas 

1 uždavinio pasiekimas vertintinas kaip įgyvendintas, nes šių projektų 
ind÷lis į sutaupytos energijos kiekį yra didžiausias, o sutaupytos energijos 
kiekis viršijo planuotą rodiklį, be to, įgyvendinti projektai turi tvarų efektą. 

 
2 uždavinys – sumažinti priklausomybę nuo energijos importo diversifikuojant 
kuro šaltinius ir pereinant prie vietinių bei atsinaujinančių energijos šaltinių. 
 
Šiuo uždaviniu buvo siekiama sumažinti šalies energetinio ūkio priklausomybę nuo 
importuojamo kuro tokiais būdais:  
� diversifikuojant kuro šaltinius (pereinant prie mažiau teršiančių kuro rūšių ir prie vietinių 
bei atsinaujinančių energijos šaltinių);  

� mažinant bet kokio importuojamo kuro naudojimą per nuostolių sumažinimą perduodant 
energiją, didinant energijos gamybos efektyvumą ir didinant energijos vartojimo 
efektyvumą visuomeniniame sektoriuje. 

Veiklos sritys 

2 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− deginimo įrenginių, kuriuose šiuo metu yra deginamas didesnę žalą 
aplinkai darantis kuras (ypač toks, kurio sud÷tyje yra daug sieros), 
pritaikymas deginti kitų rūšių kurą; 

− atnaujintų katilinių pritaikymas bendrai šilumos ir elektros energijos 
gamybai; 

− energijos (elektros energijos, gamtinių dujų ir šilumos) perdavimo ir 
paskirstymo tinklų bei susijusios infrastruktūros pl÷tra, siekiant geriau 
tenkinami vartotojų poreikius ir sudaryti sąlygas prijungti naujų 
vartotojų įrenginius; 

− energijos perdavimo ir paskirstymo tinklų bei susijusios infrastruktūros 
modernizavimas didinant energijos tiekimo vartotojams patikimumą, 
saugumą ir efektyvumą; 

− vietinių ir atsinaujinančių energijos šaltinių bei komunalinių atliekų 
naudojimo projektai, apimantys ir esamų įrenginių pritaikymą naudoti 
šiuos energijos šaltinius bei naujų įrenginių statybą; 

− naujų technologijų (įskaitant bendrą šilumos ir elektros energijos 
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gamybos technologinį ciklą) įdiegimas vietinių ir atsinaujinančių 
energijos šaltinių ir komunalinių atliekų naudojimo reikm÷ms; 

− esamų pastatų, įskaitant išorines pastatų atitvaras ir susijusią 
infrastruktūrą, šiluminis izoliavimas ir atnaujinimas, taip pat energetinių 
įrenginių atnaujinimas; 

− atnaujintų pastatų ir susijusios infrastruktūros energetinių savybių 
priežiūra ir kontrol÷; 

− pastatų ir susijusios infrastruktūros energetinis auditas; 
− regioninis bendradarbiavimas ir tyrimo projektai, susiję su efektyvesniu 
energijos vartojimu bei energijos rinkos pl÷tra ir nacionaliniu, ir 
regioniniu lygiais; 

− galimybių studijos, informacijos platinimas, švietimas, konsultavimas ir 
tiriamieji darbai, susiję su šios priemon÷s įgyvendinimo veikla.  

 
Veiklos sritys buvo apjungtos į veiklų grupes ir 2 uždavinys buvo 
įgyvendinamas finansuojant projektus pagal šias veiklos grupes: 
� energijos tiekimo tinklai;  
� katilinių atnaujinimas ir pritaikymas naudoti kitas kuro rūšis;  
� vietinių ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas energijos 
gamybai, energijos vartojimo efektyvumo didinimas visuomeniniame 
sektoriuje.  

Įgyvendinimas 

2 uždavinio pasiekimas buvo matuotas BPD 1.2 priemon÷s pasiekimo 
rodikliais „Paremtų energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo ir tiekimo 
projektų skaičius, vnt.“ (buvo paremti 42 tokie projektai palyginus su 45 
planuotais, nes keli projektai buvo jungiami į vieną paraišką) ir 
„Įgyvendintų energijos taupymo / efektyvaus energijos vartojimo projektų 
skaičius, vnt.” (vietoje planuotų 15 buvo įgyvendinti 86 tokie projektai d÷l 
didžiul÷s paklausos, išankstinio pasirengimo vykdyti projektus ir papildomai 
skirtų šiai veiklai l÷šų). 
Netiesiogiai šio uždavinio pasiekimą taip pat galima matuoti tokiais 
rezultato rodikliais kaip „Sutaupytos energijos kiekis, mln. kWh“ (vietoje 
planuotų 300 mln. kWh buvo sutaupyta 377,366 mln. kWh), 
 „Energijos, pagaminamos naudojant atsinaujinančius išteklius, kiekio 
padid÷jimas, mln. kWh“ (vietoje numatytų 500 mln. kWh iš šių šaltinių 
buvo pagaminta 296,762 mln. kWh), „Bendras sukurtų darbo vietų 
skaičius, vnt.“ (vietoje planuotų 800 buvo įsteigtos 902 darbo vietos) ir 
„Bendras sukurtų darbo vietų skaičius, iš jų moterų 400, vnt.“ (vietoje 
numatytų 400 bendrų darbo vietų moterims buvo sukurtos 46) bei poveikio 
rodikliais „Sumaž÷jęs išmetamo CO2 kiekis, t“ (vietoje planuotų 270 000 t 
buvo sumažintas 220271,02 t išmetamo CO2 kiekis), „Sukurtų papildomų 
darbo vietų skaičius, vnt.“ (vietoje planuotų 400 buvo įsteigtos 5087 
papildomos darbo vietos) ir „Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius, iš jų 
moterų, vnt.“ (vietoje numatytų 200 buvo sukurtos 560 papildomų darbo 
vietų moterims; detaliau apie šių rodiklių pasiekimo priežastis – 1 uždavinio 
pasiekimo aprašyme). 
2 uždavinio įgyvendinimui tur÷jo įtakos visi šios priemon÷s įgyvendinti 
projektai. Priklausomyb÷s nuo energijos importo mažinimas vyko dviem 
būdais: pirma, buvo diversifikuojami kuro šaltiniai ir pereita prie vietinių bei 
atsinaujinančių energijos šaltinių, antra, buvo mažinamas bet kokio 
importuojamo kuro naudojimas per nuostolių sumažinimą perduodant 
energiją, didinant energijos gamybos efektyvumą ir didinant energijos 
vartojimo efektyvumą visuomeniniame sektoriuje (renovuojant pastatus, 
apšiltinant sienas ir stogus, keičiant langus ir duris, rekonstruojant vidaus 
šildymo sistemas ir pan. sumaž÷jo energijos, pirmiausia, šilumos nuostoliai, 
o atnaujintos šildymo sistemos, daugiausia visuomeninių pastatų vietin÷s 
katilin÷s, naudojo mažiau kuro energijos gamybai). Spartesnis ir 
intensyvesnis vietinio biokuro naudojimas modernizuotose katilin÷s dav÷ 
stimulą biokuro gamintojams prad÷ti ir pl÷sti naują veiklą, tai leido 
suformuoti praktiškai kad ir nedidelį, bet visai naują ir perspektyvų 
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pramon÷s sektorių bei netiesiogiai labiausiai paskatino sukurti daugiau 
papildomų darbo vietų, bei atskleid÷ biokuro naudojimo pranašumus 
kitiems šilumos tiek÷jams ir vartotojams, tai tapo ypač aktualu d÷l BPD 
įgyvendinimo laikotarpiu nuolat augusių pasaulinių pagrindinių 
importuojamo energijos kuro rūšių kainų – naftos ir mazuto. Per÷jimas nuo 
labiau teršiančių kuro rūšių, ypač mazuto, pasižyminčio didele CO2 ir sieros 
junginių tarša, prie mažiau teršiančių, pvz., dujų, o ypač prie 
atsinaujinančio energijos šaltinio (biokuro – medienos atliekos ar granul÷s, 
šiaudai, perdirbti rapsai, žilvičiai ir pan.) naudojimo leido sumažinti CO2, 
NO2 ir sieros junginių išmetimus.  

Uždavinio 
pasiekimas 

2 uždavinio įgyvendinimą galima vertinti kaip įgyvendintą didžiąja 
dalimi, kadangi efektas iš įgyvendintų projektų yra ilgalaikio poveikio ir 
tvaraus pobūdžio, be to, daugeliu atvejų pasireikš po BPD įgyvendinimo 
laikotarpio pabaigos ir d÷l mažesnių nei planuota CO2 išmetimų sumažinimo 
ir energijos, pagaminamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kiekio 
rodiklių. 

 
3 uždavinys – padidinti energetikos efektyvumą ir sumažinti neigiamą jos poveikį 
aplinkai. 
 
Šiuo uždaviniu buvo siekiama efektyvesnio to paties kuro kiekio naudojimo energijos 
gamybai ir perdavimui, sumažinti aplinkos taršą energijos gamybos ir perdavimo 
procesuose, bet sumažinti bet kokių išteklių naudojimą, tarp jų išlaidų, skirtų energijos 
gamybai, perdavimui ir vartojimui. 

Veiklos sritys 

3 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− deginimo įrenginių, kuriuose šiuo metu yra deginamas didesnę žalą 
aplinkai darantis kuras (ypač kuras, kurio sud÷tyje yra daug sieros), 
pritaikymas deginti kitų rūšių kurą; 

− atnaujintų katilinių pritaikymas bendrai šilumos ir elektros energijos 
gamybai; 

− energijos (elektros energijos, gamtinių dujų ir šilumos) perdavimo ir 
paskirstymo tinklų bei susijusios infrastruktūros pl÷tra, kad būtų geriau 
tenkinami vartotojų poreikiai ir sudaromos sąlygos prijungti naujų 
vartotojų įrenginius; 

− energijos perdavimo ir paskirstymo tinklų bei susijusios infrastruktūros 
modernizavimas didinant energijos tiekimo vartotojams patikimumą, 
saugumą ir efektyvumą; 

− vietinių ir atsinaujinančių energijos šaltinių vartojimo ir komunalinių 
atliekų panaudojimo projektai, apimantys ir esamų įrenginių pritaikymą 
naudoti šiuos energijos šaltinius bei naujų įrenginių statybą; 

− naujų technologijų (įskaitant bendrą šilumos ir elektros energijos 
gamybos technologinį ciklą) įdiegimas vietinių ir atsinaujinančių 
energijos šaltinių ir komunalinių atliekų naudojimo reikm÷ms; 

− esamų pastatų, įskaitant išorines pastatų atitvaras ir susijusią 
infrastruktūrą, šiluminis izoliavimas ir atnaujinimas, taip pat energetinių 
įrenginių atnaujinimas; 

− atnaujintų pastatų ir susijusios infrastruktūros energetinių savybių 
priežiūra ir kontrol÷; 

− pastatų ir susijusios infrastruktūros energetinis auditas; 
− regioninis bendradarbiavimas ir tyrimo projektai, susiję su efektyvesniu 
energijos vartojimu bei energijos rinkos pl÷tra ir nacionaliniu, ir 
regioniniu lygiais; 

− galimybių studijos, informacijos platinimas, švietimas, konsultavimas ir 
tiriamieji darbai, susiję su šios priemon÷s įgyvendinimo veikla.  

 
Veiklos sritys buvo apjungtos į veiklų grupes ir 3 uždavinys buvo 
įgyvendinamas finansuojant projektus pagal šias veiklų grupes: 
� energijos tiekimo tinklai;  
� katilinių atnaujinimas ir pritaikymas naudoti kitas kuro rūšis,  
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� vietinių ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas energijos 
gamybai,  

� energijos vartojimo efektyvumo didinimas visuomeniniame sektoriuje.  

Įgyvendinimas 

3 uždavinio pasiekimas buvo matuotas tokiais priemon÷s pasiekimo 
rodikliais „Paremtų energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo ir tiekimo 
projektų skaičius, vnt.“ (buvo paremti 42 tokie projektai palyginus su 45 
planuotais, nes buvo jungiami keli projektai į vieną paraišką) ir 
„Įgyvendintų energijos taupymo / efektyvaus energijos vartojimo projektų 
skaičius, vnt.” (vietoje planuotų 15 buvo įgyvendinti 86 tokie projektai d÷l 
didžiul÷s paklausos, išankstinio pasirengimo vykdyti projektus ir papildomai 
šiai veiklai skirtų l÷šų). 
Netiesiogiai šio uždavinio pasiekimą taip pat galima matuoti tokiais 
rezultato rodikliais kaip „Sutaupytos energijos kiekis, mln. kWh“ (vietoje 
planuotų 300 mln. kWh buvo sutaupyta 377,366 mln. kWh), 
„Energijos, pagaminamos naudojant atsinaujinančius išteklius, kiekio 
padid÷jimas, mln. kWh“ (vietoje numatytų 500 mln. kWh iš šių šaltinių 
buvo pagaminta 296,762 mln. kWh), „Bendras sukurtų darbo vietų 
skaičius, vnt.“ (vietoje planuotų 800 buvo sukurtos 902 darbo vietos) ir 
„Bendras sukurtų darbo vietų skaičius, iš jų moterų 400, vnt.“ (vietoj 
planuotų 400 bendrų darbo vietų moterims buvo įsteigtos 46) bei poveikio 
rodikliais „Sumaž÷jęs išmetamo CO2 kiekis, t“ (vietoj planuotų 270 000 t 
buvo sumažintas 220 271,02 t išmetamo CO2 kiekis), „Sukurtų papildomų 
darbo vietų skaičius, vnt.“ (vietoje planuotų 400 įsteigtos 5087 papildomos 
darbo vietos) ir „Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius, iš jų moterų, 
vnt.“ (vietoje numatytų 200 buvo sukurta 560 papildomų darbo vietų 
moterims; detaliau apie šių rodiklių pasiekimo priežastis – 1 uždavinio 
pasiekimo aprašyme). 
Įgyvendinant 3 uždavinį prisid÷jo visi šios priemon÷s projektai. 
Efektyvesnis to paties kuro kiekio naudojimas energijos gamybai, 
perdavimui ir vartojimui leido ne tik sutaupyti pačius energijos išteklius, tuo 
pačiu sumažinant aplinkos taršą, bet sumažinti išlaidas, skirtas energijos 
gamybai, perdavimui ir vartojimui. Tai buvo svarbu ne tik verslui, 
veikiančiam energetikos sektoriuje, d÷l maž÷jančių kaštų, bet ir 
vartotojams, nes energijos tiek÷jai ir skirstytojai gal÷jo amortizuoti išlaidų 
augimo tempus d÷l augusių energijos šaltinių pasaulinių kainų, o patys 
vartotojai, ypač visuomeniniame sektoriuje gal÷jo žymiai sumažinti išlaidas 
d÷l sutaupytos energijos. Amortizuotas energijos kainos augimas buvo 
svarbi ekonomikos augimo prielaida BPD įgyvendinimo laikotarpiu, nes 
Lietuvos pramon÷s struktūroje vis dar vyravo vidutiniškai ir daug energijos 
vartojantys pramon÷s sektoriai – chemijos (plastiko, gumos, trąšų, naftos 
perdirbimo produktai), medienos perdirbimas ir baldų gamyba, mašinų ir 
prietaisų ir kt. Išpl÷toti ir patikimesni energijos tiekimo ir paskirstymo 
tinklai, efektyvesn÷ energijos gamyba ir racionalesnis bei efektyvesnis 
energijos vartojimas, sumaž÷jusios išlaidos energijai ar amortizuotas 
energijos kainų poveikis Lietuvos gamintojų gaminamos produkcijos ir 
paslaugų kainai sudaro palankias sąlygas tolesnei ekonomikos pl÷trai 
vidutin÷s trukm÷s ir ilguoju laikotarpiu ir, tik÷tina, sumažins neigiamą 
poveikį Lietuvos ekonomikai ir gyventojams nutraukus IAE darbą nuo 2010-
01-01. Vietinių katilinių modernizavimas kai kuriais atvejais leido atsisakyti 
ilgų energijos perdavimo ir paskirstymo tinklų naudojimo su neišvengiamais 
energijos perdavimo nuostoliais ir nešildyti teritorijų, per kuriose buvo 
energijos tinklai, taip prisidedant prie klimato šilt÷jimo mažinimo. Pasiektas 
didesnis energetikos efektyvumas labiausiai ir greičiausiai buvo matomas, 
įgyvendinus 86 energijos vartojimo efektyvumo didinimas visuomeniniame 
sektoriuje. Įgyvendinus šiuos projektus mokyklose, vaikų darželiuose-
lopšeliuose, ligonin÷se, poliklinikose, vaikų ir kūdikių namuose, globos 
namuose buvo apšiltintos sienos ir stogai, pakeisti langai ir durys, 
atnaujintos ar naujai įrengtos vietin÷s pastatų šildymo, v÷dinimo ir 
kondicionavimo sistemos. Sutvarkytuose viešosios paskirties pastatuose ne 
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tik tapo šilčiau ir jaukiau, bet ir sumažinus energijos vartojimą, sumaž÷jo 
energijos išteklių naudojimas, tai savo ruožtu mažino aplinkos taršą, 
turinčią įtakos klimato šilt÷jimo procesams, bet ir ženkliai sumaž÷jo 
valstyb÷s bei savivaldybių išlaidos šildymui. 

Uždavinio 
pasiekimas 

3 uždavinio įgyvendinimą galima vertinti kaip įgyvendintą didžiąja 
dalimi, kadangi efektas iš įgyvendintų projektų yra ilgalaikio ir tvaraus 
pobūdžio, be to, daugeliu atvejų pasireikš po BPD įgyvendinimo laikotarpio 
pabaigos. Tą liudija ir 5,73 karto didesnis nei planuota įgyvendintų 
energijos taupymo / efektyvaus energijos vartojimo projektų skaičius bei 
didesnis nei planuotas sutaupytos energijos kiekis. D÷l mažesnio nei 
planuota CO2 išmetimo sumažinimo ir energijos, pagaminamos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, kiekio rodiklių šio uždavinio negalima 
vertinti kaip visiškai pasiekto, tačiau, tik÷tina, kad d÷l šių projektų ilgalaikio 
poveikio planuoti rodikliai pasireikš v÷liau. 

 
Apibendrinant deklaruotų EK išlaidų, pasiektų fizinių rodiklių bei planuotų rodiklių 

santykį, galima pasteb÷ti koreliaciją tarp finansavimo perskirstymo priemon÷s viduje pagal 
investicines sritis.  

 
BPD 1.2 priemon÷s tikslas – užtikrinti energijos tiekimo stabilumą, patikimumą, 
lankstumą ir prieinamumą buitiniams ir verslo klientams, didinti energijos vartojimo 
efektyvumą, tuo sudaryti pagrindą stabilesnei Lietuvos ekonomikos pl÷trai. 

Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys – įgyvendintas; 
2 uždavinys – įgyvendintas didžiąja dalimi; 
3 uždavinys – įgyvendintas didžiąja dalimi. 

Tikslo 
pasiekimas 

Priemon÷s tikslo pasiekimas vertintinas kaip išsamus, nes iš esm÷s 
įgyvendinti visi uždaviniai ir kadangi įgyvendinus projektus sutaupyta 
energijos daugiau nei planuota, be to, šie sutaupymai daugelių projektų 
atveju dar pasireikš ir ilguoju laikotarpiu – po BPD įgyvendinimo pabaigos, 
taip išlaikant tvarų efektą. Taip pat padid÷jo energijos gamybos 
efektyvumas ir sumaž÷jo energijos nuostoliai perduodant ir paskirstant ją 
energijos tinklais, padid÷jo vartotojų prieinamumas prie energijos tinklų ir 
energijos tiekimo stabilumas, sumaž÷jo avarijų ir energijos tiekimo 
pertrūkių skaičius bei trukm÷, buvo sumažinti CO2 išmetimai, pagaminta 
daugiau energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių nei BPD periodo 
pradžioje, sumažinta priklausomyb÷ nuo įvežtinio iškastinio kuro. Be to, per 
projektus įdiegtos priemon÷s tur÷s ilgalaikį bei tvarų efektą ir po BPD 
įgyvendinimo pabaigos. 

 
Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
BPD 1.2 priemon÷s įgyvendinimas padidino energijos tiekimo stabilumą ir 

prieinamumą, kadangi buvo per BPD įgyvendinimo laikotarpį buvo įgyvendinti 25 elektros 
tinklų tiesimo ir modernizavimo, pastočių ir jungčių atnaujinimo ar naujų įrengimo, šiluminių 
trasų modernizavimo ir naujų tiesimo projektai, kuriems buvo skirta 29,085 mln. EUR 
paramos. Buvo įgyvendinta ir 14 katilinių ir jų tinklų modernizavimo, pereinant prie kitų, 
mažiau teršiančių ir vietinio kuro rūšių naudojimo, katilinių kogeneracijos diegimo projektų, 
kuriems buvo skirta 13,004 mln. EUR paramos. Iš viso d÷l 39 įgyvendintų projektų, kuriems 
buvo skirta 42,089 mln. EUR paramos l÷šų, sumaž÷jo avarijų, energijos tiekimo pertrūkių 
elektros ir šilumos tinkluose skaičius, sumaž÷jo energijos nuostoliai, perduodant elektrą ir 
šilumą, prie naujų ar modernizuotų elektros ir šilumos tinklų prijungti nauji vartotojai, o 
tinklų prijungimo savikaina sumaž÷jo. Išpl÷toti ir modernizuoti energijos tinklai kartus su 
efektyvesne energijos gamyba taip pat sukūr÷ palankias sąlygas tolesnei ekonominei pl÷trai 
ir užtikrino energijos poreikio buitiniams vartotojams ir verslui tenkinimą, uždarius IAE nuo 
2010 m.   

Ypač ryškūs pasiekimai didinant energetikos efektyvumą: energijos gamyboje buvo 
pasiektas didesnis efektyvumas, kai iš to paties kuro kiekio pagaminama daugiau energijos, 
o įdiegus ko-generaciją – iš to paties kuro kiekio to paties technologinio proceso metu buvo 
gaminama elektros ir šilumos energija. Tai buvo svarbu ne tik verslui, veikiančiam 
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energetikos sektoriuje, d÷l maž÷jančių kaštų, bet ir vartotojams, nes energijos tiek÷jai ir 
skirstytojai gal÷jo amortizuoti išlaidų augimo tempus d÷l augusių energijos šaltinių 
pasaulinių kainų, o patys vartotojai, ypač visuomeniniame sektoriuje gal÷jo žymiai 
sumažinti išlaidas d÷l sutaupytos energijos. Didžiausią poveikį energetikos efektyvumo 
didinimui padar÷ stipriai sumaž÷jęs energijos suvartojimas d÷l renovuotų visuomenin÷s 
paskirties objektų. Energijos efektyvumo didinimo visuomeniniame sektoriuje projektai 
tur÷jo teigiamą poveikį ne tik tvarios pl÷tros požiūriu, bet ekonominiu aspektu – sumaž÷jo 
savivaldybių, valstyb÷s, kitų visuomenin÷s paskirties pastatų valdytojų išlaidoms šildymui, 
tai tapo ypač aktualu 2008 m. pabaigoje prasid÷jusio ekonominio nuosmukio sąlygomis. Ne 
mažiau svarbus ir socialinis poveikis, nes buvo sukurta palankesn÷ gyvenimui, ugdymui, 
mokymuisi ir globai skirta aplinka. Amortizuotas energijos kainos augimas buvo svarbi 
ekonomikos augimo prielaida BPD įgyvendinimo laikotarpiu, nes Lietuvos pramon÷s 
struktūroje vis dar vyravo vidutiniškai ir daug energijos vartojantys pramon÷s sektoriai – 
chemijos (plastiko, gumos, trąšų, naftos perdirbimo produktai), medienos perdirbimas ir 
baldų gamyba, mašinų ir prietaisų ir kt.  

Priklausomyb÷s nuo energijos importo mažinimas vyko dviem būdais: pirma, buvo 
diversifikuojami kuro šaltiniai ir pereinama prie vietinių bei atsinaujinančių energijos 
šaltinių, antra, buvo mažinamas bet kokio importuojamo kuro naudojimas per nuostolių 
sumažinimą perduodant energiją, didinant energijos gamybos efektyvumą ir didinant 
energijos vartojimo efektyvumą visuomeniniame sektoriuje (renovuojant pastatus, 
apšiltinant sienas ir stogus, keičiant langus ir duris, rekonstruojant vidaus šildymo sistemas 
ir pan. sumaž÷jo energijos, pirmiausia, šilumos nuostoliai, o atnaujintos šildymo sistemos, 
daugiausia visuomeninių pastatų vietin÷s katilin÷s, naudojo mažiau kuro energijos 
gamybai).  

Spartesnis ir intensyvesnis vietinio biokuro naudojimas modernizuotose katilin÷s dav÷ 
stimulą biokuro gamintojams prad÷ti ir pl÷sti naują veiklą, tai leido suformuoti praktiškai 
kad ir nedidelį, bet visai naują ir perspektyvų pramon÷s sektorių bei netiesiogiai labiausiai 
paskatino sukurti daugiau papildomų darbo vietų, bei atskleid÷ biokuro naudojimo 
pranašumus kitiems šilumos tiek÷jams ir vartotojams, tai tapo ypač aktualu d÷l BPD 
įgyvendinimo laikotarpiu nuolat augusių pasaulinių pagrindinių importuojamo energijos kuro 
rūšių kainų – naftos ir mazuto. Per÷jimas nuo labiau teršiančių kuro rūšių, ypač mazuto, 
pasižyminčio didele CO2 ir sieros junginių tarša, prie mažiau teršiančių, pvz., dujų, o ypač 
prie atsinaujinančio energijos šaltinio (biokuro – medienos atliekos ar granul÷s, šiaudai, 
perdirbti rapsai, žilvičiai ir pan.) naudojimo leido sumažinti CO2, NO2 ir sieros junginių 
išmetimus.  

Išpl÷toti ir patikimesni energijos tiekimo ir paskirstymo tinklai, efektyvesn÷ energijos 
gamyba ir racionalesnis bei efektyvesnis energijos vartojimas, sumaž÷jusios išlaidos 
energijai ar amortizuotas energijos kainų poveikis Lietuvos gamintojų gaminamos 
produkcijos ir paslaugų kainai sudaro palankias sąlygas tolesnei ekonomikos pl÷trai 
vidutin÷s trukm÷s ir ilguoju laikotarpiu ir, tik÷tina, sumažins neigiamą poveikį Lietuvos 
ekonomikai ir gyventojams nutraukus IAE darbą nuo 2010-01-01. 
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2.1.1.3 BPD 1.3 priemon÷. Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai 
prevencija 

BPD 1.3 priemon÷ buvo viena svarbiausių BPD I prioriteto priemonių, padedanti gerinti 
Lietuvos aplinkos kokybę ir užtikrinanti darnų šalies vystymąsi. Ja buvo siekiama sumažinti 
vandens, oro ir dirvos užterštumą ir jo potencialią gr÷smę Lietuvos regionams, sukurti 
saugesnę ir švaresnę aplinką, sumažinti ūkin÷s ir kitos veiklos neigiamą poveikį aplinkai, o 
gamtinius išteklius naudoti pagal darnaus vystymosi principus.  

Iki BPD įgyvendinimo pradžios tik apie 1 proc. nuotekų buvo valoma pagal ES 
reikalavimus, geriamojo vandens kokyb÷ buvo nepatenkinama d÷l blogos vamzdynų būkl÷s 
(didelis geležies kiekis, drumstumas ir kt.), gruntinio vandens užterštumo intensyvios 
žemdirbyst÷s vietose ir natūralių gruntinio vandens savybių (pvz., didelis fluoro kiekis). 
Nors iki BPD įvykdymo nemažai l÷šų buvo investuojama į nuotekų valymą, beveik visos jos 
panaudotos miestų nuotekų valymo įrenginiams statyti, tačiau vis tiek net 84 proc. nuotekų 
buvo išvaloma nepakankamai. Siekiant įgyvendinti nacionalinius ir ES reikalavimus buvo 
būtinos didel÷s investicijos moderniems nuotekų valymo įrenginiams pastatyti ir seniems 
rekonstruoti, pl÷toti nuotekų surinkimo sistemą, įdiegti geriamojo vandens gerinimo įrangą 
ir vystyti skirstomuosius tinklus. Tebebuvo didel÷ NO2, CO2 ir sieros junginių tarša, 
daugiausia d÷l naudojamo mazuto. Atliekų tvarkymas Lietuvoje taip pat k÷l÷ nemaža 
problemų – dauguma veikusių sąvartynų neatitiko paprasčiausių aplinkos apsaugos ir 
sanitarijos bei higienos reikalavimų, tokių vietų buvo daug, nes komunalinių atliekų 
surinkimo tinklas buvo prastai išvystytas, ypač mažesniuose miesteliuose ir kaimuose, o 
atliekų rūšiavimo ir surinkimo bei antrinių žaliavų pirminio paruošimo infrastruktūra nebuvo 
sukurta, taip pat trūko biologiškai suyrančių atliekų perdirbimo technologijų. Praeities tarša 
pasižyminčios teritorijos, naftos produktais ir kitomis kenksmingomis medžiagomis užterštos 
vietov÷s, k÷lusios gr÷smę visuomenei ir aplinkai, nebuvo galutinai identifikuotos ir išvalytos. 
Nepritaikyti aktyviam lankymui nacionaliniai ir regioniniai parkai – nesureguliuoti lankytojų 
srautai, nesudarytos poilsiui tinkamos sąlygos, neišspręstos taršos komunalin÷mis ir kitomis 
atliekomis problemos, trūko l÷šų numatytoms apsaugos ir valdymo priemon÷ms įgyvendinti. 
Siekiant užkirsti kelią sunkiems aplinkosaugos reikalavimų pažeidimams ir geriau informuoti 
visuomenę, buvo privalu parengti platesnius prevencinius veiksmus ir juos koordinuoti. 
Visoms šioms problemoms spręsti buvo reikalingos didel÷s investicijos. 

Nors didžioji ES paramos dalis aplinkos apsaugos sektoriui skirta per Sanglaudos 
fondą, paramą dalijant dviejų aplinkos apsaugos sričių (vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo bei atliekų tvarkymo) dideliems investiciniams projektams finansuoti (daugiau 
kaip 10 mln. EUR), tuo tarpu SF paramos l÷šomis buvo finansuojami mažesn÷s apimties, 
bet taip pat labai svarbūs vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo projektai ir kitos aplinkos 
apsaugos sritys. 

 
Tikslas ir uždaviniai 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Mažinti vandens, oro ir dirvos užterštumą ir taršos potencialią gr÷smę Lietuvos 
regionams, užtikrinti visuomen÷s teisę į saugią ir švarią aplinką, siekti, kad būtų 
išvengta ūkininkavimo ir kitos veiklos neigiamo poveikio aplinkai (ar ji būtų 
sumažinta), išlaikant gamtinių išteklių darnų naudojimą ir formuojant atsakingą 
visuomen÷s požiūrį į gamtinę aplinką bei taip užtikrinant darnų šalies vystymąsi. 

• Pagerinti geriamojo vandens ir nuotekų kokybę iki 500 gyventojų turinčiose 
Lietuvos gyvenviet÷se ir kaimuose, pl÷tojančiuose geriamojo vandens tiekimo, 
nuotekų surinkimo ir valymo sistemas, kurių savinink÷s yra savivaldyb÷s ir joms 
priklausančios įmon÷s (1); 

• Išvalyti užterštas teritorijas ir jas sutvarkyti nuo praeities taršos pavojingomis 
atliekomis, šiose teritorijose atkurti natūralią gamtos būklę (2); 

• Išpl÷sti saugomų rajonų tinklą, įskaitant NATURA-2000, įgyvendinti priemones, 
skirtas biologin÷s įvairov÷s, augalų, gyvūnų buveinių apsaugai bei atkūrimui, 
atstatyti ir išlaikyti kraštovaizdžio sudedamąsias dalis ir įdiegti apsaugos 
priemones, padedančias išsaugoti kraštovaizdį (3); 

Priemon÷s 
uždaviniai 

• Tobulinti aplinkos valdymo sistemas ir prevencinę veiklą stiprinant kokyb÷s 
vertinimo, kontrol÷s ir valdymo institucijas, atsakingas už aplinkos kokyb÷s 
valdymą ir žalos prevenciją (4); 
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 • Visais lygiais šviesti visuomenę naudojant visuomen÷s informavimo vaizdo ir 
garso, šiuolaikines IT ir kitas priemones, rengti ir teikti mokymo programas, 
užtikrinti integruotą keitimąsi informacija, skatinti visuomenę dalyvauti aplinkos 
apsaugos procese (5). 

  Uždaviniai 
− vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo, valymo sistemų pl÷tra, statyba 

bei rekonstravimas gyvenviet÷se iki 500 gyventojų; 
(1) 

− užterštų teritorijų tvarkymas – jų valymas, rekultivavimas ir reikiamos 
įrangos įsigijimas; 

(2) 

− NATURA 2000 tinklo ir kitų nacionalin÷s svarbos saugomų teritorijų 
gamtotvarkos planų rengimas bei įgyvendinimas, aplinkos apsaugos, 
monitoringo priemonių įdiegimas, bioįvairov÷s ir kraštovaizdžio 
atkūrimas šiose teritorijose; 

(3) 

− kraštovaizdžio komponentų atkūrimas, tvarkymo palaikomųjų darbų 
įvykdymas. Numatyta atlikti pajūrio ruožo tvarkymo darbus, t. y. 
sustiprinti kopagūbrio ir pajūrio juostą, sutvarkyti pliažus, įrengti 
informacinius draudžiamuosius ženklus. Kita veiklos grup÷ apimtų upių, 
upelių, ežerų ir jų sl÷nių bei gruntinio vandens rezervuarų tvarkymą ir 
išvalymą nuo kenksmingų medžiagų; 

(3) 

− aplinkosaugos valdymo sistemų gerinimas ir pl÷tra stiprinant institucijų, 
atsakingų už kokyb÷s vertinimą, monitoringą, inspekciją ir kontrolę 
(apimant priemones, skirtas ekologinių avarijų prevencijai ir 
likvidavimui), veiklą; 

(4) 

Veiklos 
sritys 

− visuomen÷s informavimas ir mokymas, informacinių šaltinių 
prieinamumo užtikrinimas ir tobulinimas, aplinkosaugos valdymo 
informacinių sistemų sukūrimas, mokymai ir pan.; su šiomis veiklos 
sritimis susijusių projektų dokumentacijos rengimas. 

(5) 

 
BPD 1.3 priemon÷s suderinamumas labiausiai pasireišk÷ su žem÷s ūkio BPD 

priemon÷mis, ypač su BPD 4.4 priemone, kadangi sutvarkyta aplinka leido pagerinti kaimo 
įrenginių, tokių kaip šulinių vandens kokybę, pl÷toti kaimo turizmą, finansuojamą pagal BPD 
4.4 priemonę. Pagal BPD 4.5 priemonę pl÷tojamas miškų ūkis tur÷jo reikšm÷s 
kraštovaizdžio pagerinimui ir atkūrimui bei biologin÷s įvairov÷s didinimui, kurie buvo ir BPD 
1.3 priemon÷s uždaviniai. Pagal BPD 4.7 priemonę vykdyti ūkininkų mokymai leido 
supažindinti žemdirbius su aplinkos apsaugos kraštovaizdžio išsaugojimo bei ūkininkavimo 
saugomose teritorijose reikalavimais. BPD 1.3 priemon÷s sąsaja stebima ir su KPP 
priemon÷mis („Agrarin÷s aplinkosaugos“, „Mažiau palankių ūkininkauti vietovių ir vietovių su 
aplinkosauginiais apribojimais r÷mimo“ bei „Žem÷s ūkio žem÷s apželdinimo mišku 
priemon÷s“), kurios leido gerokai sumažinti žem÷s ūkio veiklos keliamą taršą nitratais ir 
chemin÷mis medžiagomis.  

Užterštų teritorijų išvalymas, kraštovaizdžio elementų atkūrimas sudar÷ palankesnes 
sąlygas įgyvendinti BPD 3.4 priemonę ir BPD 3.1 priemon÷s veiklų grup÷s, skirtos privataus 
turizmo pl÷trai, projektus. 

Be to, BPD 1.3 priemon÷s paramos kryptys buvo suderintos su Sanglaudos fondo 
finansuojamais investiciniais projektais, tai tur÷jo teigiamos įtakos bendram aplinkos 
apsaugos tikslų ir konkrečiai šios priemon÷s uždavinių pasiekimui. 

 
Priemon÷s finansinis įgyvendinimas  
 
BPD 1.3 priemonei buvo planuota paskirstyti 2004–2006 m. laikotarpiui suplanuota 

32,819 mln. EUR paramos l÷šų, iš jų 24,614 mln. EUR ERPF l÷šų (2004-04-30 ir 2009-06-
30 BPD priedas), išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europs Komisijai l÷šos sudar÷ 
38,584 mln. EUR, iš jų ES l÷šos sudar÷ 25,934 mln. EUR ir tai sudar÷ 117,56 proc. planuotų 
paskirstyti SF paramos l÷šų. BPD įgyvendinimo laikotarpiu šios priemon÷s l÷šos nebuvo 
perskirstomos. Atsižvelgiant į galimus sutaupymus viešųjų pirkimų metu paskirstyta 5 proc. 
didesn÷ paramos suma nei buvo numatyta 2009-06-30 BPD priede. 2007 ir 2008 m. iš 
nacionalinių l÷šų papildomai dar skirta 2,215 mln. EUR penkiolikai projektų užbaigti. Iš viso 
sutarčių pasirašyta už 40,4 mln. EUR, 100 projektų įgyvendinti, o per visą laikotarpį 
išmok÷ta 38,584 mln. EUR (iš jų 25,934 mln. EUR ES l÷šos). 

Paramos planavimo metu taikytas bendras 75 proc. ES ir 25 proc. valstyb÷s l÷šų 
projektui skyrimo principas. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityse buvo gauta labai 
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daug projektų pasiūlymų (89 paraiškos). Finansavimas skirtas 18, o įgyvendinta 17 
projektų. Siekdami, kad projektai taptų patrauklesni paramai gauti, kai kurie vykdytojai 
savanoriškai įsipareigojo jų įgyvendinimui skirti didesnę savo l÷šų dalį. D÷l to bendra SF 
paramos dalis visoje sumok÷toje projektams l÷šų sumoje sudar÷ 67 proc. Iš viso SF ir 
valstyb÷s biudžeto parama bendrose deklaruotinose įgyvendintų projektų sąnaudose sudar÷ 
90 proc., o savivaldybių ir kitų mok÷tojų l÷šų ind÷lis – 10 proc. SF l÷šų panaudojimo 
procentas buvo 105,36 proc.  

 
Pav. 28. BPD 1.3 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius vnt. 
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Pagal 5 veiklos sričių grupes buvo paskelbti 6 kvietimai teikti paraiškas. Iš viso 2004–

2006 m. laikotarpiu APVA gavo 202 paraiškas, iš kurių atrinko 101 projektą ir pasiraš÷ 101 
paramos sutartį. Viena sutartis buvo nutraukta, tod÷l įgyvendinta 100 paramos projektų.  

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje įgyvendinta 17 projektų, 
praeities taršos ir jos teritorijų nustatymo ir išvalymo – 35 projektai, saugomų ir 
nesaugomų teritorijų įsteigimo ir tvarkymo – 9, aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir 
prevencijos stiprinimo – 5, informavimo apie aplinką ir Lietuvos gyventojų aplinkosauginio 
švietimo skatinimo srityje – 34 projektai.  

 
Pav. 29. BPD 1.3 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, mln. EUR25. 
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2005–2006 m. BPD 1.3 priemon÷s l÷šų panaudojimo sparta buvo mažesn÷ nei BPD ir 

BPD I prioriteto l÷šų panaudojimo vidurkis, 2007 m. BPD 1.3 priemon÷s l÷šų panaudojimo 

                                           
25 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo 
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sparta viršijo vidutinį lygį, o 2008 m. BPD 1.3 priemon÷s l÷šų panaudojimo lygis pralenk÷ 
BPD ir BPD I prioriteto l÷šų panaudojimo lygį. Tai natūralu žinant aplinkos apsaugos 
finansuotų veiklų specifiką, kai prieš investicijas reikalingi detalūs ir kruopštūs pasirengimo 
ir derinimo darbai. Be to, užtruko, kol pareišk÷jai ir projektų administratoriai įgijo 
pakankamai geb÷jimų bei patirties, reikalingų projektų rengimui ir administravimui.  

Pagal statistinius duomenis daugiausia BPD 1.3 priemon÷s l÷šų teko Vilniaus 
apskričiai, tačiau to negalima vienareikšmiškai interpretuoti, nes l÷šų paskyrimas apskritims 
vyko pagal projekto vykdytojo registracijos vietą, nors nauda teko ir kitoms teritorijoms. 
Pvz., 41 proc. visos BPD 1.3 priemon÷s paramos buvo skirta saugomų teritorijų steigimo ir 
tvarkymo veiklos sričiai, kurios projektus įgyvendinusi Valstybin÷ saugomų teritorijų tarnyba 
yra registruota Vilniuje, nors šios paramos galutiniai naudos gav÷jai ir tikslin÷s grup÷s yra 
pasiskirsčiusios visoje Lietuvoje.  

 
Pav. 30. Paramos pagal BPD 1.3 priemonę pasiskirstymas pagal apskritis. 
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Priemon÷s įgyvendinimas 2008 ir 2009 m. 
 
2008 m. nauji kvietimai teikti paraiškas nebuvo skelbiami, baigti vykdyti 67 projektai, 

kai kuriems iš jų buvo skirta papildomų paramos l÷šų. Visi BPD 1.3 priemon÷s finansuojami 
projektai įgyvendinti ir visos l÷šos sumok÷tos iki 2008 m. lapkričio 30 d.: tinkamos 
deklaruoti EK ir išmok÷tos l÷šos sudar÷ 15,734 mln. EUR, iš jų 10,082 mln. EUR – ERPF 
l÷šos. 2009 m. jokia veikla nebuvo vykdoma, nes visi projektai buvo įgyvendinti 2008 m. 
lapkričio m÷nesį. 2009 m. buvo sumažinta tinkamų deklaruoti EK l÷šų 0,015 mln. EUR 
suma, iš jų 0,01 mln. EUR sudar÷ ERPF l÷šos. BPD finansuojami visų penkių aplinkos 
apsaugos sektoriaus veiklų projektai buvo įgyvendinti s÷kmingai ir laiku, tod÷l galima teigti, 
kad BPD 1.3 priemon÷s administravimo sistema buvo pakankamai rezultatyvi. 

 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui 
 
Aplinkos apsaugos sektoriaus projektų įgyvendinimui gal÷jo tur÷ti įtakos tokie išoriniai 

veiksniai kaip bendros šalies ūkio būkl÷s pasikeitimai, augančios gyventojų pajamos, teisinio 
reglamentavimo pokyčiai, did÷janti rekreacinių zonų paklausa.  

 
• Bendros šalies būkl÷s pasikeitimai ir augančios gyventojų pajamos 
BPD 1.3 priemon÷s įgyvendinimui tur÷jo įtakos gyventojų galimybių mok÷ti už 

paslaugas did÷jimas, tod÷l aplinkos, atliekų, nuotekų tvarkymo projektai gal÷jo būti 
įvykdomi d÷l didesnio jų atsipirkimo – nors vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos taip 
pat augo, mok÷jimų už šias paslaugas dalis namų ūkių disponuojamosiose pajamose 
maž÷jo, ir gyventojų paj÷gumas mok÷ti už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 
stipr÷jo. Pavyzdžiui, 2004 m. vidutin÷ vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina Lietuvoje 
sudar÷ 3,73 Lt/m3, o 2008 m. – 4,32 Lt/m3 be PVM, tačiau, atsižvelgiant į vidutinį vieno 
namų ūkio nario sunaudojamo vandens kiekį per m÷nesį, mok÷jimas už vandens tiekimo ir 
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nuotekų tvarkymo paslaugas 2004 ir 2008 m. atitinkamai sudar÷ 2,3 ir 1,2 proc. vidutinių 
disponuojamų namų ūkių pajamų. Augančios pajamos leido gyventojams prisiimti 
investicinius įsipareigojimus jungtis prie centralizuotų tinklų. Ger÷janti bendra ekonomin÷ 
pad÷tis leido pritraukti didesnes viešąsias ir privačias l÷šas šios priemon÷s projektų 
bendrajam finansavimui ir nuosavam ind÷liui užtikrinti. Kita vertus, d÷l spartaus 
ekonomikos augimo ir emigracijos kilo darbo j÷gos ir paslaugų kainos, rinkoje ÷m÷ trūkti 
projektuotojų, tiek÷jų ir rangovų, tai pabrangino aplinkosauginius projektus ir tur÷jo įtakos 
projektų v÷lavimui bei papildomos paramos skyrimui projektų užbaigimui.  

 
• Teisinio reglamentavimo pokyčiai 
Kadangi BPD įgyvendinimo laikotarpiu pagrindin÷s strategin÷s kryptys aplinkos 

apsaugos srityje išliko tos pačios, teisin÷ aplinka išliko stabili, o teisinis reglamentavimas 
buvo susijęs su ES į nacionalinius teis÷s aktus perkeltų teisinių reikalavimų įgyvendinimo 
užtikrinimu. Tai sudar÷ palankias prielaidas BPD 1.3 priemon÷s sklandžiam įgyvendinimui.  

 
• Auganti rekreacinių zonų paklausa 

Augančios pajamos ir did÷jantis aplinkosauginis išprusimas, išvalytų užterštų teritorijų 
galimas tolesnis naudojimas visuomeniniams poreikiams leido verslui, turizmui pl÷toti, 
planuoti ir prad÷ti veiklą, tur÷jusią įtakos lankytojų skaičiaus did÷jimui saugomose 
teritorijose, prie išvalytų ežerų ar upelių įrengtose rekreacin÷se zonose. Visa tai skatino 
projektų vykdytojus pasiruošti skirti l÷šų ar investuoti į infrastruktūrą. 

 
Priemon÷s įgyvendinimo problemos  
 
Įgyvendinant BPD 1.3 priemonę, greta pagrindinių BPD I prioriteto problemų buvo 

susidurta su šiais specifiniais klausimais: ne visuomet laiku parengti teritorinio planavimo ir 
strateginiai dokumentai, tik iš dalies išspręsti žem÷s naudojimo klausimai. 

 
Lentel÷ 79. Pagrindin÷s problemos, iškilusios įgyvendinant BPD 1.3 priemonę, ir jų 
sprendimo būdai. 

Problemos Sprendimo būdai 
Paskelbus kvietimą teikti paraiškas pagal 
finansuojamą veiklą „Užterštų teritorijų 
tvarkymas apimant jų valymą, 
rekultivavimą ir reikiamos įrangos 
įsigijimą“ (veiklos sritis „Praeities taršos ir 
jos teritorijų nustatymas ir išvalymas“) 
nebuvo parengti strateginiai dokumentai 
– užterštos teritorijos nebuvo 
inventorizuotos. 

1) Pagal veiklą „Užterštų teritorijų tvarkymas 
apimant jų valymą, rekultivavimą ir reikiamos 
įrangos įsigijimą“ užterštų teritorijų neišvalyta, 
tačiau atlikti tyrimai ir parengtos 4 galimybių 
studijos užterštų teritorijų išvalymui. Veiklos 
srities „Praeities taršos ir jos teritorijų 
nustatymas ir išvalymas“ įgyvendinimas 
finansine ir rezultatų prasme buvo pasiektas 
taip, kaip planuota, nes didžioji dalis projektų 
buvo finansuota pagal veiklą „Upių, upelių, 
ežerų ir jų sl÷nių gamtosauginis tvarkymas bei 
išvalymas nuo kenksmingų medžiagų“ – 
išvalyti ir sutvarkyti praeityje užteršti vandens 
telkiniai. 
 
2) 2007–2013 m. SF paramos naudojimo 
laikotarpiu Lietuvos geologijos tarnyba prie AM 
įgyvendina projektą, skirtą galimai užterštoms 
teritorijoms inventorizuoti, kad ateityje jas 
būtų galima sutvarkyti ir išvalyti.  
 

Praeities taršos ir jos teritorijų nustatymo 
ir išvalymo srityje dalis projektų buvo 
susiję su upių, upelių, ežerų ir jų sl÷nių 
gamtosauginiu tvarkymu ir išvalymu nuo 
kenksmingų medžiagų. Kai kuriais 
atvejais trūko detalaus ekologinio tyrimo 
apie išvalymo poveikį ekologiniam 

Naujų šios srities projektų pareišk÷jams 
įtvirtinta būtinyb÷ pateikti ekologinio išvalymo 
vertinimo rezultatus ir suderinti juos su rajonų 
aplinkos apsaugos agentūromis.  
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Problemos Sprendimo būdai 
režimui, t. y. ne visais atvejais buvo 
reikalaujama poveikio aplinkai vertinimo 
procedūros. 
* – Administravimo ir finansavimo taisykl÷s 

 
Priemon÷s tikslo ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 
BPD 1.3 priemon÷s tikslo buvo siekiama per 5 uždavinių įgyvendinimą. 
 

1 uždavinys – pagerinti geriamojo vandens ir nuotekų kokybę iki 500 gyventojų 
turinčiose Lietuvos gyvenviet÷se ir kaimuose, pl÷tojančiuose geriamojo vandens 
tiekimo, nuotekų surinkimo ir valymo sistemas, kurių savinink÷s yra 
savivaldyb÷s ir joms priklausančios įmon÷s. 

Veiklos sritis  
Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šia veiklos sritimi: 
− vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo bei valymo sistemų pl÷tra, 
statyba, rekonstravimas gyvenviet÷se iki 500 gyventojų. 

Įgyvendinimas 

1 uždavinio įgyvendinimo vertinimui BPD buvo numatyti du rodikliai: 
pasiekimo rodiklis – nutiestų / atnaujintų vandens tiekimo / nuotekų 
tinklų ilgis kilometrais (planuota 25 km, pasiekta 115,42 km, rodiklis 
viršytas 462 proc. d÷l didesn÷s tokių projektų paklausos ir parengtumo), 
ir poveikio rodiklis – prie vandens tiekimo ir nuotekų tinklų sistemų 
prijungtų gyventojų skaičius vienetais (planuota 1000 gyventojų, pasiekta 
2641, rodiklis viršytas 246 proc. d÷l projektuose numatyto geresnio 
geriamojo vandens ir nuotekų tinklų išsid÷stymo, poreikio ir 
prieinamumo).  
BPD numatyti tikslai atitiko Lietuvos ir ES strateginių dokumentų 
reikalavimus ir buvo skirti spręsti dvi pagrindines problemas: geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokyb÷s bei 
neužtenkamos infrastruktūros ir gyventojų nepakankamo aprūpinimo 
šiomis paslaugomis mažose gyvenviet÷se (iki 500 gyventojų). Tai buvo 
suderinta su Sanglaudos fondo tikslais ir uždaviniais, kurio l÷šomis buvo 
finansuojami vandens ir nuotekų tvarkymo projektai daugiau nei 500 
gyventojų turinčiose gyvenviet÷se. 
Beveik 30 proc. Lietuvos gyventojų, daugiausia gyvenančių kaimuose, 
vartojo šachtinių šulinių vandenį, kurio kokyb÷ neatitiko geriamam 
vandeniui keliamų reikalavimų. Panaši situacija buvo ir nuotekų tvarkymo 
srityje – centralizuotai buvo surenkamos ir valomos tik 62 proc. 
gyventojų nuotekos. Įgyvendinta 17 projektų, o tai leido prie vandens 
tiekimo ir nuotekų tinklų sistemų prijungti beveik trijų tūkstančių ar 
sudaryti galimybes prijungti 5700 gyventojų būstus. Tai sudar÷ 0,7 proc. 
visų mažų gyvenviečių gyventojų. Pakloti vamzdynai sudar÷ 0,63 proc. 
visų Lietuvoje esamų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų. 
Šių projektų įgyvendinimas leido padidinti geros kokyb÷s geriamąjį 
vandenį gaunančių žmonių kiekį Lietuvoje ir sumažinti pasklidosios taršos 
šaltinių skaičių. Kadangi gyventojų būstų prijungimo procesas prie jau 
paklotų centralizuotų vamzdynų dar nebaigtas, situacija vis dar nuolat 
ger÷ja. 
Šios veiklos projektų įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su LRV 2008 m. 
rugpjūčio m÷n. patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo 2008–2015 m. pl÷tros strategija, kuria siekiama, kad geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos 2015 m. būtų prieinamos 
95 proc. visų šalies gyventojų, o viešai tiekiamas geriamasis vanduo 
atitiktų saugos ir kokyb÷s reikalavimus 100 proc. gyventojų. 

Uždavinio 
pasiekimas 

1 uždavinio pasiekimas vertintinas kaip įgyvendintas, nes šių projektų 
įgyvendinimas leido padidinti geros kokyb÷s geriamąjį vandenį gaunančių 
žmonių kiekį Lietuvoje ir sumažinti pasklidosios taršos šaltinių skaičių. 
Kadangi gyventojų būstų prijungimo procesas prie jau paklotų 
centralizuotų vamzdynų dar nebaigtas, pad÷tis ir toliau tur÷tų ger÷ti. 
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2 uždavinys – išvalyti užterštas teritorijas ir jas sutvarkyti nuo praeities taršos 
pavojingomis atliekomis, atkurti natūralią gamtos būklę šiose teritorijose. 

Veiklos sritis  
Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šia veiklos sritimi: 
− užterštų teritorijų tvarkymas – jų valymas, rekultivavimas ir reikiamos 
įrangos įsigijimas. 

Įgyvendinimas 

2 uždavinio įgyvendinimo vertinimui BPD buvo numatytas pasiekimo 
rodiklis – išvalyta užterštų teritorijų hektarais (planuota 100 ha, pasiekta 
96,7 ha ir sudar÷ 97 proc. planuoto rodiklio, kadangi šios veiklos 
planavimo metu dar nebuvo aiškus bendras užterštų šalies teritorijų 
skaičius ir plotas, nebuvo įmanoma išmatuoti, kiek tiksliai procentų visų 
užterštų šalies teritorijų ploto bus galima išvalyti ar paruošti tvarkyti SF 
pagalba. 
Šios BPD 1.3 priemon÷s finansuotos veiklos buvo suskirstytos į dvi 
grupes: 
� užterštos teritorijos sutvarkymas / rekultivacija,  
� upių, upelių, ežerų ir jų sl÷nių gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas 
nuo kenksmingų medžiagų. 

Iš viso pagal šią veiklos sritį buvo finansuoti 35 projektai – 19 galimybių 
studijų parengimo projektai (iš jų 16 upių, upelių ar ežerų ir jų sl÷nių 
gamtosauginio tvarkymo bei išvalymo nuo kenksmingų medžiagų 
galimybių studijos ir 4 užterštos teritorijos sutvarkymo / rekultivacijos 
galimybių studijos) ir 16 upių, upelių ar ežerų ir jų sl÷nių gamtosauginio 
tvarkymo bei išvalymo nuo kenksmingų medžiagų projektai.   
Dirvožemio ir požeminio vandens koncentruotos taršos šaltiniai 
(pramon÷s įmon÷s, stambios gyvulininkyst÷s fermos, kuro, trąšų, 
pesticidų ir kitų medžiagų saugyklos, dumblo laukai, buitinių ir 
pramoninių atliekų sąvartynai, teršiančių medžiagų avarinių išsiliejimų 
geležinkeliuose vietos ir pan.) yra plačiai paplitę Lietuvoje. Kol kas n÷ra 
baigtas visos Lietuvos užterštų teritorijų inventorizavimas ir įvertinimas, 
tačiau preliminariais duomenimis pagal atskirų objektų išsid÷stymą bei 
ūkio išsivystymą ir jo struktūrą sp÷jama, kad tokių užterštų vietų šalies 
teritorijoje yra keliasdešimt tūkstančių. Tod÷l tokių užterštų vietų tyrimas 
ir vertinimas yra labai svarbus finansavimo objektas, kad būtų aišku, ar 
reik÷s, ir jei būtina, kokių dirvožemio valymo technologijų imtis. 
Kadangi šios veiklos įgyvendinimo metu dar nebuvo žinomas bendras 
užterštų šalies teritorijų skaičius ir plotas, nebuvo įmanoma išmatuoti, 
kiek procentų visų užterštų šalies teritorijų ploto buvo išvalyta ar 
pasiruošta tvarkyti ERPF pagalba.  
Tai vienintel÷ BPD 1.3 priemon÷s sritis, kur nustatytas rodiklis buvo 
pasiektas artimas numatytam – 97 proc. nuo planuoto rodiklio. 
Šios BPD 1.3 priemon÷s veiklos pirmos grup÷s projektai tur÷jo teigiamos 
įtakos pasirengiant užterštų teritorijų valymui, o antros grup÷s projektų 
įgyvendinimas padidino regionų, kur buvo tvarkomi ežerai ir up÷s, 
socialinį patrauklumą. 

Uždavinio 
pasiekimas 

2 uždavinio pasiekimas vertintinas kaip įgyvendintas, nes pasiekimo 
paklaida buvo nedidel÷, be to, šių projektų įgyvendinimas tur÷jo 
teigiamos įtakos pasirengiant užterštų teritorijų valymui ir padidino 
regionų, kur buvo tvarkomi ežerai ir up÷s, socialinį bei ekonominį 
patrauklumą. 

  
3 uždavinys – išpl÷sti saugomų rajonų tinklą, įskaitant NATURA-2000, 
įgyvendinti priemones, skirtas biologin÷s įvairov÷s, augalų ir gyvūnų buveinių 
apsaugai bei atkūrimui, atkurti ir išlaikyti kraštovaizdžio sudedamąsias dalis, 
įdiegti apsaugos priemones, padedančias išsaugoti kraštovaizdį. 

Veiklos sritys  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− NATURA-2000 tinklo bei kitų nacionalin÷s svarbos saugomų teritorijų 
gamtotvarkos planų rengimas ir įgyvendinimas, aplinkos apsaugos, 
monitoringo priemonių įdiegimas jose, bioįvairov÷s ir kraštovaizdžio 
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atkūrimas šiose teritorijose; 
− kraštovaizdžio komponentų atkūrimas, tvarkymo palaikomųjų darbų 
atlikimas. Numatyti pajūrio ruožo tvarkymo darbui, t. y. sustiprinti 
kopagūbrio ir pajūrio juostą, sutvarkyti pliažus, įrengti informacinius 
draudžiamuosius ženklus. Kita veiklos grup÷ apimtų upių, upelių, ežerų 
ir jų sl÷nių bei gruntinio vandens rezervuarų tvarkymą, išvalymą nuo 
kenksmingų medžiagų. 

Įgyvendinimas 

3 uždavinio įgyvendinimo vertinimui BPD priede buvo numatytas 
pasiekimo rodiklis – įsteigta, suplanuota, sutvarkyta saugomų teritorijų 
hektarais (planuota 200 000 ha, pasiekta 397 372,3 ha ir viršyta 199 
proc. planuotą rodiklį d÷l institucijų tinkamo pasirengimo ir pačių 
NATURA-2000 tinklo bei kitų nacionalin÷s svarbos saugomų teritorijų 
pl÷tros BPD laikotarpiu). 
Parama buvo skirta: 
� saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų parengimui 
(NATURA-2000 tinklo, regioninių ir valstybinių parkų steigimo bei 
tvarkymo, gamtos paveldo objektų tvarkymo); 

� saugomų teritorijų tvarkymui ir lankytojų centrų steigimui; 
� apleistų objektų saugomose ir nesaugomose teritorijose likvidavimui. 
Buvo įrengti keturių valstybinių parkų lankytojų centrai, sukurta 
informacin÷ sistema lankytojams aštuoniuose valstybiniuose parkuose, 
sutvarkyta dešimt NATURA-2000 tinklo teritorijų, sutvarkytos užterštos 
teritorijos Žemaitijos nacionaliniame ir Labanoro regioniniame parkuose, 
rekultivuoti karjerai ir aplink juos pažeistos teritorijos Žemaitijos 
nacionaliniame, Salantų regioniniame ir Varnių regioniniame parkuose, 
likviduotas vienas apleistas objektas (kompleksas su 12 statinių).  
Taip pat pagal šią veiklą buvo finansuojamas pajūrio juostos tvarkymas – 
apsauginio paplūdimio kopagūbrio ir pliažų atkūrimas, sutvarkymas, 
informacinių draudžiamųjų ženklų įrengimas ir kt. Sutvarkyta 3,2 ha 
paplūdimio, kurio ilgis 800 m (ruožas praplat÷jo 40 m).  
Šios veiklos tikslas, nustatytas BPD, viršytas beveik du kartus. Įsteigta, 
suplanuota ir sutvarkyta beveik 400 tūkst. ha, tai sudar÷ beveik 40 proc. 
viso Lietuvos saugomų teritorijų ploto. SF parama labai prisid÷jo prie 
pagrindinių šalies saugomų teritorijų sistemos problemų sprendimo, taip 
pat pad÷jo gerinti saugomų teritorijų įvaizdį, kuris Lietuvoje iki šiol n÷ra 
labai patrauklus. Reikia pabr÷žti ir didelį SF paramos poveikį stiprinant 
institucinius saugomų teritorijų administracijų geb÷jimus. 

Uždavinio 
pasiekimas 

3 uždavinio pasiekimas vertintinas kaip įgyvendintas, nes šių projektų 
įgyvendinimas labai prisid÷jo prie pagrindinių Lietuvos saugomų teritorijų 
sistemos problemų sprendimo, taip pat pad÷jo gerinti saugomų teritorijų 
įvaizdį, kuris kol kas Lietuvoje n÷ra labai palankus. Taip pat reikia 
pabr÷žti ir didelį SF paramos poveikį stiprinant institucinius saugomų 
teritorijų administracijų geb÷jimus. 

 
4 uždavinys – tobulinti aplinkos valdymo sistemas ir prevencinę veiklą stiprinant 
aplinkos kokyb÷s vertinimo, kontrol÷s, valdymo institucijas, atsakingas už 
aplinkos kokyb÷s valdymą ir žalos prevenciją. 

Veiklos sritis  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šia veiklos sritimi: 
− aplinkosaugos valdymo sistemų gerinimas ir pl÷tra stiprinant 
aplinkosaugos institucijas, atsakingas už kokyb÷s vertinimą, 
monitoringą, inspekcinę veiklą ir kontrolę (apimant priemones, skirtas 
ekologinių avarijų prevencijai ir likvidavimui). 

Įgyvendinimas 

4 uždavinio įgyvendinimo vertinimui BPD priede buvo numatytas 
pasiekimo rodiklis – sustiprinta aplinkos apsaugos institucijų vienetais 
(planuota 12, sustiprinta 61 institucija ir viršyta 500 proc. planuotą rodiklį 
d÷l didelio institucijų suinteresuotumo ir būtinyb÷s užtikrinti tinkamą 
aplinkosauginių reikalavimų vykdymą). 
SF parama skirta dvejoms projektų grup÷ms, susijusioms su aplinkos 
apsaugos inspektorių geb÷jimų, materialin÷s baz÷s stiprinimu ir aplinkos 
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tyrimų laboratorijų tobulinimu ir įrengimu. 
Pagal šią veiklos sritį buvo finansuojamas valstybinių institucijų, 
atsakingų už kokyb÷s vertinimą ir monitoringą bei inspekcinę veiklą ir 
kontrolę, stiprinimas. Vyko Utenos, Panev÷žio, Marijampol÷s, Vilniaus, 
Šiaulių regionų aplinkos apsaugos departamentų, Aplinkos apsaugos 
agentūros Radiologijos ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 
laboratorijų rekonstrukcijų projektavimo darbai ir Klaip÷dos jūrinių tyrimų 
centro laboratorijos pertvarkymas. Taip pat Aplinkos apsaugos agentūros 
laboratorijos įsigijo prietaisų, reikalingų m÷giniams paimti ir analizei 
atlikti, o Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Metrologijos laboratorija – 
etaloninių matavimų priemonių patikrai ir kalibravimui.  
Šios priemon÷s parinktos pagal Valstybinių institucijų, atsakingų už 
kokyb÷s vertinimą ir monitoringą, stiprinimo programą. Esminis tikslas 
buvo pasiekti, kad ne tik pagrindin÷ Aplinkos apsaugos agentūros 
laboratorija, bet ir regionin÷s aplinkos tyrimų laboratorijos atitiktų ES 
standartus ir būtų paj÷gios operatyviai pateikti patikimą informaciją apie 
aplinkos būklę ir jai daromą poveikį. 
Jūrinių tyrimų centro laboratoriją numatyta akredituoti iki 2010 m. 
pabaigos, o Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento laboratorija 
jau pateik÷ dokumentus akreditacijai. Tikimasi, kad pastaroji bus 
akredituota jau 2010 m. pabaigoje. Tai tiesioginis teigiamas ERPF 
poveikis. 
Taip pat buvo finansuojamas priemonių, reikalingų aplinkos kokyb÷s 
kontrolei ir užtikrinančių operatyvų aplinkos apsaugos pareigūnų 
atvykimą į objektą ar aplinkos poveikio vietą bei būtinų bandinių 
pa÷mimą esant sud÷tingoms susisiekimo sąlygoms, įsigijimas. Buvo 
parengta konkursin÷ dokumentacija įsigyti įrangos, reikalingos ekologinių 
avarijų, susijusių su naftos išsiliejimais jūroje, likvidavimui. 
Šios priemon÷s buvo parinktos pagal 2004 m. patvirtintą Valstybinių 
institucijų, atsakingų už inspekcinę veiklą ir kontrolę, stiprinimo 
programą.  
Įgyvendinus projektus, pager÷jo laboratorin÷ aplinka ir instrumentin÷ 
baz÷, išaugo gaunamų aplinkos tyrimų rezultatų patikimumas. Tai leidžia 
objektyviau atspind÷ti aplinkos būklę ir, esant reikalui, imtis visų aplinkos 
taršos mažinimo ir prevencijos priemonių, taip pat atspind÷ti aplinkai 
padarytą žalą ekologinių avarijų atvejais. 

Uždavinio 
pasiekimas 

4 uždavinio pasiekimas vertintinas kaip įgyvendintas, nes pager÷jo 
laboratorin÷ ir instrumentin÷ aplinka, pakito gaunamų aplinkos tyrimų 
rezultatų patikimumas, pad÷ta laboratorijoms pasirengti akreditavimui. 
Tai leido objektyviau atspind÷ti aplinkos būklę ir, esant reikalui, imtis visų 
aplinkos taršos mažinimo ir prevencijos priemonių, taip pat atspind÷ti 
aplinkai padarytą žalą ekologinių avarijų atvejais. 

 
5 uždavinys – visais lygiais šviesti bendruomenę naudojant visuomen÷s 
informavimo vaizdo ir garso, šiuolaikines IT ir kitas priemones, rengti ir teikti 
mokymo programas, užtikrinti integruotą keitimąsi informacija, skatinti 
visuomenę dalyvauti aplinkos apsaugos procese. 

Veiklos sritys  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− visuomen÷s informavimas ir mokymas, informacijos šaltinių 
prieinamumo užtikrinimas ir tobulinimas, aplinkosaugos valdymo 
informacinių sistemų sukūrimas, mokymai ir pan.;  

− su šiomis veiklos sritimis susijusių projektų dokumentacijos rengimas. 

Įgyvendinimas 

5 uždavinio įgyvendinimo vertinimui BPD priede buvo numatytas 
pasiekimo rodiklis – įgyvendintos visuomen÷s informavimo apie aplinką 
priemon÷s vienetais: buvo numatyta 20, pasiekta 203,8 ir planuotas 
rodiklis viršytas 1019 proc., tą l÷m÷ būtinyb÷ užtikrinti visuomen÷s, ūkio 
subjektų informatyvumą d÷l tinkamo aplinkosauginių reikalavimų 
vykdymo bei visų institucijų parengtumo vykdyti tokią veiklą. Be to, 
priemon÷ buvo suvokta kaip informavimo priemon÷, ir kaip tokių 
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priemonių visuma. 
Šios veiklos srities siekis buvo „Visais lygiais šviesti visuomenę naudojant 
visuomen÷s informavimo vaizdo ir garso, šiuolaikines IT ir kitas 
priemones, rengti ir teikti mokymo programas, užtikrinti integruotą 
keitimąsi informacija, skatinti visuomenę dalyvauti aplinkos apsaugos 
procese“. Įgyvendinti 34 projektai. Kartu tai veiklos sritis, kurios vidutinis 
projekto dydis buvo mažiausias – apie 0,055 mln. EUR.  
Projektuose buvo naudojamos visuomen÷s informavimo ir ekologinio 
švietimo priemon÷s. Daugiau kaip pus÷ (18) projektų buvo skirti visiems 
Lietuvos gyventojams.  
Šioje veiklos srityje buvo pasiektas beveik 10 kartų didesnis įvykdymas: 
vietoje planuotų 20 visuomen÷s informavimo apie aplinką priemonių buvo 
įgyvendintos 203. Toks didelis skirtumas tarp numatyto ir įgyvendinto 
šios veiklos rodiklio dydžio atsirado tod÷l, kad ji buvo suvokiama kaip 
informavimo priemon÷ (pvz., suorganizuoti seminarai buvo traktuojami 
kaip viena, o parengtos TV laidos – kaip kita informavimo priemon÷) ir 
kaip tokių priemonių visuma – įgyvendintas vienas visuomen÷s 
informavimo aplinkosaugos klausimais projektas buvo traktuotas kaip 1 
informavimo priemon÷.  
Šios veiklos srities projektai buvo suderinti su Informavimo apie aplinką ir 
Lietuvos gyventojų aplinkosauginio švietimo skatinimo programa26. 
Visuomen÷s aplinkosauginio švietimo ir informavimo apie aplinką bei 
įvairius ją veikiančius sprendimus reikalaujama daugelyje ES aplinkos 
apsaugos sektoriaus direktyvų bei atitinkamose tarptautin÷se 
konvencijose. Apie tai, kad siekiant aplinkos politikos tikslų būtina 
aplinkosaugos klausimais informuoti ir šviesti visuomenę, buvo minima ne 
viename Lietuvos teis÷s akte.  
Gyventojų informatyvumo apie aplinką žinios Lietuvoje, lyginant su 
kitomis ES šalimis, buvo žemas. Pagal 2004 m. paskelbto Euro barometro 
tyrimo27 rezultatus mūsų šalies gyventojai buvo prasčiausiai apie aplinką 
informuoti iš visų ES šalių piliečių. Net 64 proc. jų teig÷, esą yra blogai ar 
labai blogai informuoti apie aplinką. 2008 m. šis rodiklis šiek tiek 
pager÷jo – taip teig÷ 60 proc. apklaustųjų, taigi, nuo 2004 iki 2008 m. 
gyventojų, kurie yra gerai ar labai gerai informuoti apie aplinką, skaičius 
padid÷jo 4 proc.  
Gana žemas ir savos iniciatyvos aplinkos apsaugos srityje vertinimas. 
Lietuvos gyventojai labiau nei dauguma Europos piliečių įsitikinę, kad už 
aplinkos problemas atsakingi ne jie patys, o dideli terš÷jai, tokie kaip 
pramon÷s įmon÷s. Tai rodo, kad šios srities projektai buvo labai svarbūs 
keliant Lietuvos gyventojų išprusimą aplinkos apsaugos srityje.  

Uždavinio 
pasiekimas 

5 uždavinio pasiekimas vertintinas kaip įgyvendintas, nes vietoje 
planuotų 20 visuomen÷s informavimo apie aplinką priemonių buvo 
įgyvendintos 203,8, veiklose dalyvavo daug didesnis nei planuota 
institucijų skaičius, buvo vykdoma daugiau ir įvairesnių priemonių. 

 
BPD 1.3 priemon÷s tikslas – mažinti vandens, oro, dirvos užterštumą ir taršos potencialią 
gr÷smę Lietuvos regionams, užtikrinti visuomen÷s teisę į saugią ir švarią aplinką, siekti, kad būtų 
išvengta ūkininkavimo ir kitos veiklos neigiamo poveikio aplinkai (ar ji būtų sumažinta), išlaikant 
gamtinių išteklių darnų naudojimą ir formuojant atsakingą visuomen÷s požiūrį į gamtinę aplinką ir taip 
garantuojant darnų šalies vystymąsi. 

Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys – įgyvendintas; 
2 uždavinys – įgyvendintas; 
3 uždavinys – įgyvendintas; 
4 uždavinys – įgyvendintas; 
5 uždavinys – įgyvendintas. 

                                           
26 LR Aplinkos ministro įsakymas „D÷l informavimo apie aplinką ir Lietuvos gyventojų aplinkosauginio 

švietimo skatinimo programos patvirtinimo“, 2004 m. birželio 8 d., Nr. D1-317. 
27 2004 m. tyrimas http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_295_en.pdf  ir 2008 m. tyrimas 

http://ec.europa.eu/environment/archives/barometer/pdf/report_ebenv_2005_04_22_en.pdf 
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Tikslo 
pasiekimas 

Priemon÷s tikslo pasiekimas vertintinas kaip išsamus, nes visiškai įvykdyti 
visi uždaviniai; kadangi projektų įgyvendinimas leido padidinti geros 
kokyb÷s geriamąjį vandenį gaunančių žmonių kiekį Lietuvoje ir sumažinti 
pasklidosios taršos šaltinių skaičių, padid÷jo gyventojų būstų, prijungtų 
prie centralizuotų geriamojo vandens ir nuotekų vamzdynų, skaičius, buvo 
išvalytos teritorijos, buvusios užterštos praeities tarša, išaugo regionų, kur 
buvo tvarkomi ežerai ir up÷s, socialinis bei ekonominis patrauklumas, buvo 
prisid÷ta prie pagrindinių Lietuvos saugomų teritorijų sistemos problemų 
sprendimo, pager÷jo saugomų teritorijų įvaizdis, sustipr÷jo instituciniai 
saugomų teritorijų administracijų geb÷jimai, modernizuota laboratorin÷ 
aplinka ir instrumentin÷ baz÷ bei gaunamų aplinkos tyrimų rezultatų 
patikimumas, laboratorijoms pad÷ta pasirengti akreditavimui, tai leido 
objektyviau atspind÷ti aplinkos būklę ir, esant reikalui, imtis visų aplinkos 
taršos mažinimo, prevencijos priemonių bei įvertinti aplinkai padarytą žalą 
ekologinių avarijų atvejais. Be to, vietoje planuotų 20 visuomen÷s 
informavimo apie aplinką priemonių buvo įgyvendintos 203,8, o veiklose 
dalyvavo daug didesnis nei planuota institucijų skaičius, buvo vykdoma 
daugiau ir įvairesnių priemonių. 

 
Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
Galima teigti, kad SF parama buvo rezultatyvi ir efektyvi, poveikis aplinkai 

neabejotinai teigiamas ir ilgalaikis. Visi BPD 1.3 priemon÷s tikslai iš esm÷s buvo pasiekti. 
Rodiklių pasiekimo laipsnis praktiškai pagal visas veiklas siekia daugiau nei 200 proc. SF 
l÷šomis finansuotos veiklos sritys atspindi pagrindinius aplinkos apsaugos prioritetus. Visose 
penkiose aplinkos apsaugos priemon÷s srityse sukurti rezultatai arba tobulino supratimą 
apie aplinkos būklę, arba leido ją tiesiogiai pagerinti. 

Gyvenviet÷se, kur buvo įvestas centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, 
pager÷jo geriamojo ir viso vandens kokyb÷. Tai padidino šių gyvenviečių ekonominį ir 
socialinį patrauklumą. Projektai buvo skirti konkrečiai vandens paslaugų prieinamumo bei 
kokyb÷s problemai spręsti ir tur÷jo tiesioginį poveikį namų ūkiams.  

Praeities taršos ir jos teritorijų nustatymo bei išvalymo srities projektų rezultatais 
gyventojai daugiausia naudojasi rekreacijai. Sutvarkyti vandens telkiniai taip pat naudojami 
m÷g÷jiškai žvejybai. Tai svarbiausias šios veiklos socialinis ir ekonominis poveikis.  

Saugomų teritorijų steigimo ir tvarkymo projektai tur÷jo trumpalaikį (apie 7 proc. l÷šų 
buvo skirta apleistiems pastatams likviduoti) ir ilgalaikį poveikį (teritorijų planavimo, 
steigimo dokumentai, informacin÷s sistemos ir kitos priemon÷s). Įgyvendinti projektai 
tiesiogiai tur÷jo įtakos padid÷jusiems lankytojų srautams ir kraštovaizdžio išsaugojimui. 
Nacionaliniuose parkuose nuo 2005 iki 2007 m. lankytojų skaičius išaugo 16,6 proc. 
Regioninių parkų lankytojų tuo pačiu laikotarpiu padaug÷jo apie 21 proc. SF parama 
saugomų teritorijų sistemai sudar÷ geresnes sąlygas žmonių poilsiui ir biologin÷s įvairov÷s 
išsaugojimui. 

Aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos stiprinimo veiklos srities projektams 
būdingesnis ilgalaikis poveikis, nes jie daugiausia buvo skirti prevencijai ir galimoms 
aplinkos kokyb÷s blog÷jimo priežastims mažinti. Šios srities projektų aplinkosaugos ir 
socialinis-ekonominis poveikis išryšk÷jo netiesiogiai. Informavimo apie aplinką ir Lietuvos 
gyventojų aplinkosauginio švietimo skatinimo projektai tur÷jo tiesioginį poveikį informacinei 
visuomenei skatinti bei prisid÷jo prie geresnių socialinių gyvenimo sąlygų kūrimo. Tam tikra 
prasme tai tobulino ir ekonominius procesus, pvz., projektų metu pasiektas didesnis 
aplinkosauginis išprusimas gerino antrinių žaliavų panaudojimo laipsnį, skatino asmeninę 
gyventojų atsakomybę už aplinkos saugojimą ir pan.  

BPD 1.3 priemon÷s finansuotų veiklų poveikio vertinimui buvo naudotas poveikio 
indeksas, gautas pasitelkus paramos apimties ir efektyvumo, rezultatyvumo bei tęstinumo 
rodiklių reikšmes, pagal kurį buvo nustatyta, kad saugomų teritorijų steigimo ir tvarkymo 
projektai turi didžiausią poveikį, o užterštų teritorijų, vandens ir nuotekų tvarkymo projektai 
maždaug tolygiai veikia socialinį-ekonominį šalies gyvenimą. 
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2.1.1.4 BPD 1.4 priemon÷. Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir 
modernizavimas  

BPD 1.4 priemon÷ buvo skirta sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrai modernizuoti 
(racionalizuoti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų apimtį bei struktūrą, gerinti sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybę ir užtikrinti tolygų paslaugų prieinamumą, atsižvelgiant į 
pacientų (vartotojų) poreikius).  

Paveld÷ta neefektyvi ir pacientų poreikių netenkinanti stacionarinių ir ambulatorinių 
sveikatos priežiūros paslaugų struktūra, nepagrįstai didelis stacionaro lovų skaičius, 
nepatenkinama sveikatos priežiūros įstaigų pastatų ir medicinos technikos būkl÷, palyginti 
su ES šalimis, stacionarinei sveikatos priežiūrai Lietuvoje buvo būdinga ilgesn÷ vidutin÷ 
gul÷jimo ligonin÷je trukm÷, nepakankamai išpl÷totos dienos stacionaro ir dienos chirurgijos 
paslaugos, kai kurie šalies gyventojų sergamumo ir mirštamumo rodikliai, gerokai viršiję ES 
vidurkį, vert÷ restruktūrizuoti sveikatos priežiūros sistemą, tobulinti ir atnaujinti sveikatos 
priežiūros įstaigų tinklą ir optimizuoti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą. 
Sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros ir paslaugų tobulinimui buvo reikalingos didžiul÷s 
investicijos, tod÷l SF paramos l÷šomis pirmiausia buvo siekiama pagerinti sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, padidinti sveikatos priežiūros įstaigų veiklos 
efektyvumą, mažinti sergamumą ir mirštamumą, laiku teikti investicijas tinkamai 
infrastruktūrai sukurti ir jai palaikyti, svarbiausiu prioritetu pasirenkant sveikatos priežiūros 
įstaigas šalies kaimo vietov÷se ir regionuose, kurie, palyginus su šalies vidurkiu, pasižymi 
blogesniais gyventojų sergamumo rodikliais, turi socialinių-ekonominių problemų ir žemesnį 
ekonominio išsivystymo lygį. 

 
Tikslas ir uždaviniai 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Modernizuoti šalies sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą: 
racionalizuoti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų apimtį ir struktūrą, 
atsižvelgiant į pacientų (vartotojų) poreikius, gerinti sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybę, užtikrinti tolygų paslaugų prieinamumą. 
• Racionalizuoti ir modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą ir 
optimizuoti teikiamų paslaugų struktūrą (pl÷tojant ambulatorines ir 
reorganizuojant stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas (1); 

• Atnaujinti sveikatos priežiūros įstaigų medicinos technologijų bazę (2); 
Priemon÷s 
uždaviniai 

• Siekiant efektyvesnio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo diegti IT sveikatos 
priežiūros įstaigose (3). 

  Uždaviniai 
− bendrosios praktikos paslaugų infrastruktūros pl÷tra ir 

modernizavimas; 
(1) (2) (3) 

− kardiologin÷s sveikatos priežiūros paslaugų stiprinimas ir pl÷tra 
modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigas; 

(1) (2) (3) 
Veiklos 
sritys 

− projektų technin÷s dokumentacijos rengimas. (1) (2) (3) 
 
Buvo siekiama BPD 1.4 priemon÷s sąsajos su BPD 2.2 priemone, pagal kurią 

finansuotas darbuotojų įgūdžių tobulinimas leido geriau panaudoti pagal BPD 1.4 priemonę 
finansuotą sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą, tuo pasiekiant sinergetinį efektą. Be 
to, BPD 1.4 priemon÷ papild÷ BPD 2.5 priemonę, nes mokslininkai, tyr÷jai ir gydytojai, 
vykdantys mokslinius tyrimus medicinos srityje, įgytas žinias ir įgūdžius gal÷jo pritaikyti 
dirbdami su nauja įranga gydymo ar susirgimų prevencijos srityse, bei BPD 3.3 priemonę, 
nes sveikatos priežiūros srityje diegiamos IT papild÷ kitas IT pagrįstas viešąsias paslaugas, 
buvo sujungti įvairūs registrai ir duomenų baz÷s, pvz., ligonin÷s ir poliklinikos IT pagalba 
gal÷jo pasitikrinti asmens socialinio draudimo būklę, perduoti ir kaupti duomenis apie 
pacientus ir pan., o pagal BPD 1.2 priemonę apšiltintos ligonin÷s, poliklinikos ir 
modernizuotos jų šildymo sistemos prisid÷jo prie sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷s 
gerinimo. 
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Priemon÷s finansinis įgyvendinimas  
 
BPD 1.4 priemon÷s įgyvendinimui buvo planuota paskirstyti 42,878 mln. EUR suma, iš 

kurios 34,303 mln. EUR sudar÷ ERPF l÷šos (2004-04-30 ir 2009-06-30 BPD priedai). Tačiau 
d÷l priemon÷s aktualumo šia priemonei buvo paskirstyta papildomai l÷šų, padidinant BPD 
1.4 priemonei skirtą paramos l÷šų sumą iki 50,243 mln. EUR, iš jų 40,194 mln. EUR ERPF 
l÷šos, o išmok÷ta ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK išlaidų suma sudar÷ 50,239 mln. 
EUR, iš jų 40,191 mln. EUR sudar÷ ERPF l÷šos (80 proc. bendros sumos). 

 
Pav.  31. BPD 1.4 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius 
vnt. 
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Pagal BPD 1.4 priemonę pagal 2004 ir 2005 m. paskelbtus kvietimus teikti paraiškas 

buvo pasirašytos 122 paramos teikimo sutartys (iš jų 4 – 2004 m., 44 – 2005 m., 74 – 
2006 m.) už daugiau kaip 44,146 mln. EUR, t. y. 103,0 proc. visų BPD numatytų l÷šų. 
Pirmieji projektai, susiję su BPD 1.4 priemon÷s įgyvendinimu, prad÷ti vertinti ir pasirašytos 
sutartys 2004 m. pabaigoje, o projektų įgyvendinimas pasid÷jo 2005 m. 

Nors 2006 m. visos priemonei numatytos l÷šos buvo paskirstytos, tačiau projektų 
vykdytojams sutaupius l÷šų, atsiradus papildomų l÷šų poreikiui d÷l 2007–2008 m. BPG 
paslaugų infrastruktūros pl÷tros ir modernizavimo sričiai taikomo regiono padid÷jimo Telšių, 
Panev÷žio ir Šiaulių apskritimis bei Raseinių rajonu, buvo prapl÷stas ir kvietimas teikti 
paraiškas. Atsižvelgiant į tai 2007 ir 2008 m. buvo skirta papildoma parama (iš viso – 6,756 
mln. EUR). Pagal veiklos sritį „Bendrosios praktikos gydytojų paslaugų infrastruktūros pl÷tra 
ir modernizavimas“ 2007–2008 m. buvo paskelbti 2 kvietimai papildomai paramai gauti ir 
šiai veiklos sričiai skirta daugiau paramos už – 2,258 mln. EUR (2007 m. skirta papildomos 
paramos už 0,54 mln. EUR, 2008 m. už – 1,718 mln. EUR), o pagal veiklos sritį 
„Kardiologin÷s sveikatos priežiūros paslaugų stiprinimas ir pl÷tra modernizuojant sveikatos 
priežiūros įstaigas“ 2008 m. buvo paskelbti 2 kvietimai ir skirta papildomos paramos už 
4,498 mln. EUR. 

Išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos iš viso sudar÷ 50,239 mln. 
EUR, iš jų SF l÷šos – 40,191 mln. EUR (80 proc.).  
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Pav. 32. BPD 1.4 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu mln. EUR28. 
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BPD 1.4 priemon÷s įgyvendinimo laikotarpiu buvo modernizuotos visos sutartyse 
numatytos 177 sveikatos priežiūros įstaigos (168 juridiniai asmenys29; 137 pagal veiklos 
sritį „Bendrosios praktikos gydytojų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra ir modernizavimas“; 
40 pagal „Kardiologin÷s sveikatos priežiūros paslaugų stiprinimas ir pl÷tra modernizuojant 
sveikatos priežiūros įstaigas“), kuriose buvo renovuojamos patalpos, įsigyjama šiuolaikiška 
diagnostikos ir gydymo aparatūra, BPG gydytojai aprūpinami būtina pirminio lygio 
medicinos, odontologine įranga, naujais automobiliais, skirtais pacientų lankymui ar 
greitosios pagalbos suteikimui. 

Vienas svarbiausių priemon÷s projektų, įgyvendintų SF paramos l÷šomis, – 
„sergamumo širdies ir kraujagyslių ligomis mažinimo projektas Rytų ir Pietryčių Lietuvoje“, 
kuriuo siekta pl÷toti kardiologin÷s sveikatos priežiūros sistemą ir šias paslaugas teikiančių 
sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą: stiprinti ligų prevenciją ir gydymą, pl÷sti 
konsultacines bei diagnostikos paslaugas visose sveikatos priežiūros sistemos grandyse; 
taikyti šiuolaikinį gydymą panaudojant modernias technologijas, optimizuoti ir modernizuoti 
stacionarin÷s pagalbos tinklą regionuose subalansuojant pacientų srautus ir gerinti 
specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą problemiškų savivaldybių 
gyventojams (Ignalinos, Kupiškio, Mol÷tų, Rokiškio, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, 
Utenos, Var÷nos, Vilniaus, Zarasų rajonai; Druskininkų, Elektr÷nų, Visagino savivaldyb÷s).  

Vilniaus apskrityje didel÷ dalis investicijų buvo skirta Vilniaus universiteto ligonin÷s 
Santariškių klinikoms, kurių teikiamomis aukščiausio lygio paslaugomis gal÷jo naudotis rytų 
ir pietryčių Lietuvos bei kitų Lietuvos savivaldybių gyventojai. 

Pasiteisinusį širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo projektą iki 2013 m. planuojama 
įgyvendinti platesniu mastu visoje Lietuvoje, taip siekiant sumažinti šalies gyventojų 
sergamumą bei mirštamumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, prailginti vidutinę gyvenimo 
trukmę, pagerinti gyvenimo kokybę. 

Pagal veiklos sritį „Bendrosios praktikos gydytojų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra ir 
modernizavimas“ paramos l÷šos buvo skirtos rajonų pirmin÷s sveikatos priežiūros centrams, 
šeimos klinikoms, šeimos gydytojų kabinetams, ambulatorijoms, medicinos punktams 
atnaujinti, moderniai medicinos įrangai įsigyti. Tai svarbu siekiant, kad ir nedidelių 
miestelių, kaimo vietovių gyventojams teikiamos pirmin÷s sveikatos priežiūros paslaugos 
būtų tokios pat kokybiškos ir prieinamos kaip didmiesčių gyventojams. 

Įgyvendinant BPD 1.4 priemon÷s veiklą „Bendrosios praktikos gydytojų paslaugų 
infrastruktūros pl÷tra ir modernizavimas“ buvo skelbti 2 kvietimai teikti paraiškas: po vieną 

                                           
28 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo 
 
29 SAM duomenys. 
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2004 ir 2005 m. Per pirmąjį kvietimą buvo gautos 66 paraiškos, atrinkta ir skirta paramos 
47 projektams, kurių bendra vert÷ siekia 6,58 mln. EUR. Šio kvietimo teikti paraiškas metu 
parama skirta projektams: Marijampol÷s apskritis (17 projektų); Klaip÷dos apskritis (14 
projektų); Taurag÷s apskritis (16 projektų). Pagal antrąjį kvietimą teikti paraiškas išsipl÷t÷ 
paraiškų tiek÷jų regionas: Telšių, Panev÷žio, Šiaulių apskritis ir Raseinių rajonas, tod÷l 
padaug÷jo potencialių pareišk÷jų. Antrojo kvietimo teikti paraiškas metu buvo gauta 111 
paraiškų, atrinkta ir skirta parama 74 projektams įgyvendinti, paskirstyta 17,256 mln. 
EUR30. Šio kvietimo metu parama skirta projektams: Marijampol÷s apskritis (16 projektų); 
Kauno apskritis (3 projektai; Raseinių rajono savivaldyb÷); Klaip÷dos apskritis (10 
projektų); Panev÷žio apskritis (9 projektai); Šiaulių apskritis (15 projektų); Taurag÷s 
apskritis (6 projektai); Telšių apskritis (15 projektų; Telšių rajono savivaldyb÷, Mažeikių 
rajono savivaldyb÷, Plung÷s rajono savivaldyb÷, Rietavo savivaldyb÷).  

Pagal BPD 1.4 priemonę paramą gavo įstaigos, esančios 50 savivaldybių iš 60 (83 
proc.). Pagal veiklos kryptį „Bendrosios praktikos gydytojų paslaugų infrastruktūros pl÷tra ir 
modernizavimas“ parama pasinaudojo įstaigos, esančios 35 savivaldyb÷se. Pagal veiklos 
kryptį „Kardiologin÷s sveikatos priežiūros paslaugų stiprinimas ir pl÷tra modernizuojant 
sveikatos priežiūros įstaigas“ – parama pasinaudojo 17 savivaldybių įstaigos. Dviejose 
savivaldyb÷se parama buvo skiriama pagal abi veiklos kryptis. Kadangi nacionalin÷s l÷šos 
dažnai skiriamos didžiųjų savivaldybių gydymo įstaigoms, SF parama šiek tiek švelnino 
regioninius skirtumus. 

 
Pav. 33. Paramos pagal BPD 1.4 priemonę pasiskirstymas pagal apskritis. 
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Pagal finansavimo apimtis didžiausią procentinę paramos dalį gavo Vilniaus apskritis, o 

mažiausią – Alytus. Tačiau perskaičiavus paramos dydį vienam regiono gyventojui 
tenkančios l÷šos pagal apskritis pasiskirst÷ kiek kitaip. Daugiausia teko vienam 
Marijampol÷s ir Taurag÷s apskričių gyventojui (apie – 1,8 karto viršijo šalies vidurkį), o 
mažiausiai Kauno apskrities gyventojams – tik apie 23 proc. šalies vidurkio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
30 2006 m. BPD įgyvendinimo ataskaita. 
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Pav. 34. Projektams išmok÷tos l÷šos pagal BPD 1.4 priemonę, tenkančios vienam 
gyventojui. 
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Priemon÷s įgyvendinimas 2008 ir 2009 m. 
 
2008 m. buvo tęsiamas projektų, finansuojamų BPD 1.4 priemon÷s l÷šomis, 

įgyvendinimas ir iki 2008 m. pabaigos buvo įvykdyti visi projektai (122). Įgyvendinant BPD 
1.4 priemonę (atsižvelgiant į projektų vykdytojų užbaigtų projektų sutaupytas l÷šas, 
atsiradusį papildomą pinigų poreikį įvykdant projektus, siekiant daugiau nei numatyta 
paramos sutartyje, projekto kiekybinių rezultatų bei kad projektas duotų daugiau socialin÷s 
ir (arba) ekonomin÷s naudos) 2008 m. buvo paskelbti 3 kvietimai papildomai paramai gauti: 
2 pagal veiklos kryptį „Kardiologin÷s sveikatos priežiūros paslaugų stiprinimas ir pl÷tra 
modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigas“ ir 1 pagal veiklos kryptį „Bendrosios praktikos 
gydytojų paslaugų infrastruktūros pl÷tra“. 2008 m. pagal veiklos kryptį „Kardiologin÷s 
sveikatos priežiūros paslaugų stiprinimas ir pl÷tra modernizuojant sveikatos priežiūros 
įstaigas“ buvo skirta papildomos paramos už 4,498 mln. EUR, o pagal veiklos kryptį 
„Bendrosios praktikos gydytojų paslaugų infrastruktūros pl÷tra ir modernizavimas“ – už 
1,718 mln. EUR (šiai veiklos krypčiai pagal 2007 ir 2008 m. paskelbtus papildomos paramos 
kvietimus buvo paskirstyta – 2,258 mln. EUR). 2008 m. išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis 
deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 17,607 mln. EUR, iš jų 14,086 mln. EUR – ERPF l÷šos. 2009 m. 
buvo išmok÷ta ir pripažinta deklaruotinomis l÷šomis 3,437 mln. EUR, iš jų 2,750 mln. EUR – 
ERPF l÷šos. 

 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui 
 
Priemon÷s įgyvendinimui įtakos tur÷jo sveikatos sektoriaus vystymąsi lemiantys 

ekonominiai, socialiniai, politiniai, technologiniai veiksniai, taip pat šalies socialin÷- 
ekonomin÷ situacija ir kiti išoriniai sveikatos sistemai faktoriai: tinkamos sveikatos 
priežiūros įstaigų strategin÷s pl÷tros kryptys, poreikis modernizuoti sveikatos priežiūros 
įstaigas, demografiniai pokyčiai, migracija, ekonomikos augimas.  

 
• Tinkamos sveikatos priežiūros įstaigų strategin÷s pl÷tros kryptys 
Strateginiuose sveikatos priežiūros dokumentuose numatytos pl÷tros kryptys sutapo 

su realiu poreikiu restruktūrizuoti šias įstaigas ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų 
kokybę bei prieinamumą, racionalus projektų planavimas užtikrino sveikatos priežiūros 
įstaigų ir savivaldybių dom÷jimąsi projektais. Kokybiškai parengtų projektų skaičius leido 
SAM atrinkti efektyviausius projektus ir sumažinti vidutinę projekto kainą. 2004–2008 m. 
vykęs spartus Lietuvos ekonomikos ir finansavimo iš PSDF augimas užtikrino visų 
įgyvendintų projektų tvarumą.  

 
• Poreikis modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigas 
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Vykdomas sveikatos priežiūros įstaigų tinklo optimizavimas, Lietuvoje toliau išlikę 
aukštesni nei kitose ES šalyse mirtingumo rodikliai, daugelį metų nekintanti mirties priežasčių 
struktūra Lietuvoje, kuri būdinga kaip ir daugeliui ekonomiškai išsivysčiusių šalių – toliau 
pagrindin÷mis mirties priežastimis išliekančios kraujotakos sistemos ligos (nuo 45 m. mirties 
priežasčių struktūroje svarbią vietą užima kraujotakos sistemos ligos, kurių dalis tarp kitų ligų 
senstant did÷ja ir vyresnių nei 65 metų amžiaus žmonių grup÷je sudaro apie 67 proc.31, 
piktybiniai navikai, nelaimingi atsitikimai ir traumos skatino kuo skubiau modernizuoti sveikatos 
priežiūros infrastruktūrą, didinti šių paslaugų prieinamumą, tod÷l SF paramos aktualumas ir 
visuomen÷s d÷mesys buvo didelis visą priemon÷s įgyvendinimo laikotarpį.  

 
• Demografiniai pokyčiai 
Lietuvoje gyventojų skaičius po truputį maž÷ja, o populiacija sensta. Visuomen÷s 

sen÷jimą lemia jaunesnio amžiaus gyventojų emigracija, neigiamas natūralusis gyventojų 
prieaugis ir ilg÷janti vidutin÷ gyvenimo trukm÷, tačiau lemiamą įtaką turi žemas 
gimstamumas, tod÷l gyventojų intensyvus sen÷jimas prognozuojamas ir ateityje. Senstant 
populiacijai, maž÷ja dirbančių žmonių skaičius, auga sveikatos priežiūros ir socialin÷s globos 
paslaugų poreikis, tuo pačiu ir išlaidos sveikatos priežiūrai. BPD įgyvendinimo periodo 
prioritetai (ypač Pirmin÷s sveikatos priežiūros (PSP) pl÷tra) atitiko demografinius iššūkius, 
tuo pačiu poreikis modernizuoti sveikatos priežiūros infrastruktūrą ir paslaugas tik augo. 

 
• Migracija 
Rimta problema Lietuvoje yra didel÷ gyventojų, ypač darbingo amžiaus asmenų, tarp 

jų ir medikų, emigracija į Vakarų Europos šalis. Tai turi įtakos ne tik pajamų į PSDF 
maž÷jimui, bet ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo bei kokyb÷s prast÷jimui, ypač 
kaimo vietov÷se. 2004–2008 m. Lietuvos gyventojų skaičius d÷l tarptautin÷s migracijos 
sumaž÷jo apie 36 tūkst. asmenų32.  

 
• Ekonomikos augimas 
Ekonomikos augimas, jo nulemtas darbo j÷gos trūkumas ir did÷jančios darbų bei 

paslaugų kainos brangino projektų įgyvendinimo kaštus (augo statybos, montavimo darbų, 
įrangos kainos), d÷l to išliko problemų įvykdant numatytas užduotis. 

 
Priemon÷s įgyvendinimo problemos 
 
Įgyvendinant BPD 1.4 priemonę be pagrindinių BPD I prioriteto problemų buvo 

susidurta su problema, kai d÷l netikslaus rodiklių interpretavimo ir menkų planavimo įgūdžių 
atsirado nukrypimai nuo planuotų rodiklių. 

 
Lentel÷ 80. Pagrindin÷s problemos, iškilusios įgyvendinant BPD 1.4 priemonę, ir jų 
sprendimo būdai. 

Problemos Sprendimo būdai 
Projektuose santykinai mažai d÷mesio 
skirta socialinių sveikatos determinančių 
(pvz., perteklinis alkoholio vartojimas, 
rūkymas, nepakankamas gyventojų 
fizinis aktyvumas ir švietimas sveikatos 
klausimais) vaidmeniui, buvo numatytas 
labai ribotas veiklų kiekis šių veiksnių 
korekcijai. Tik÷tina, kad klinikinio 
veiksnio išk÷limas buvo viena 
pagrindinių priežasčių, kod÷l įgyvendinus 
projektus patikimai negalima teigti apie 
ženklų gyventojų kardiologin÷s sveikatos 
pager÷jimą. 

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
investicijų į fizinę infrastruktūrą ir žmogiškojo 
sveikatos sistemos kapitalo pl÷trą prioritetas 
papildytas priemon÷mis gyventojų švietimui 
sveikatos klausimais, sveikos gyvensenos 
propagavimui, vykdomų projektų 
veiksmingumui (matuojamas ilg÷jančia 
gyvenimo trukme ir maž÷jančiu gyventojų 
ligotumu). 
 

Pažym÷tina, kad nepaisant daug didesnio l÷šų poreikio nei buvo numatyta pradiniame 
įgyvendinimo etape, finansavimo problemos buvo operatyviai sprendžiamos atrenkant 

                                           
31 Demografijos metraštis, 2008 m. 
32 Demografijos metraštis, 2008 m. 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 

 147 

efektyviausius projektus ir optimizuojant investicijų į tinkamus projektus apimtis. Tą 
atspindi ir priemon÷s įvykdymo rezultatai, kurie rodo, kad net padidinus l÷šas daugiau nei 
17 proc., jos buvo s÷kmingai panaudotos. 

 
Priemon÷s tikslo ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 
BPD 1.4 priemon÷s tikslo buvo siekiama įgyvendinant 3 uždavinius. Šios priemon÷s 

tikslų ir uždavinių pasiekimui įvertinti rodikliai buvo parenkami ne atskirai kiekvienam 
uždavinio įgyvendinimui, bet prioritetinių veiklos krypčių, kurios ap÷m÷ visus tris 
uždavinius, įgyvenimui. 

 
1 uždavinys – racionalizuoti ir modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų 
infrastruktūrą, optimizuoti teikiamų paslaugų struktūrą (pl÷tojant ambulatorines 
ir reorganizuojant stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas). 

Veiklos sritys  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− bendrosios praktikos paslaugų infrastruktūros pl÷tra ir modernizavimas; 
− kardiologin÷s sveikatos priežiūros paslaugų stiprinimas ir pl÷tra 
modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigas; 

− projektų technin÷s dokumentacijos rengimas. 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 1 uždavinį ypač daug d÷mesio skiriama pirmin÷s sveikatos 
priežiūros infrastruktūros pl÷trai kaimo vietov÷se. Parama buvo skirta 
viešosioms ir privačioms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms 
gyventojams sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF l÷šų.  
BPD 1.4 priemon÷s planuotas pasiekimo rodiklis – modernizuotų sveikatos 
priežiūros institucijų skaičius (40) – d÷l priemon÷s aktualumo, prapl÷tus 
paraiškų teikimo regioną Telšių, Panev÷žio, Šiaulių apskritimis ir Raseinių 
rajonu, padidinus skiriamų l÷šų dalį, daugiau nei 4,2 karto viršijo 
užsibr÷žtą tikslą: buvo modernizuotos 16833 sveikatos priežiūros 
institucijos34. Tokį ženklų viršijimą pavyko įgyvendinti ne tik tod÷l, kad 
BPD formavimo laikotarpiu buvo užsibr÷žti per maži tikslai ar rengiant 
panašius dokumentus buvo juntama planavimo patirties stoka, bet ir d÷l 
SAM politikos, kai buvo nuspręsta įvesti didžiausius leistinų 
(kompensuojamų) išlaidų dydžius ir atitinkamus normatyvus 
numatomoms vykdymo išlaidoms ir taip padidinti ES paramos gav÷jų 
skaičių. 
Numatyti šios priemon÷s rezultatų rodikliai taip pat gerokai viršyti: 
paslaugų prieinamumo ir kokyb÷s pager÷jimas paramą gavusių regionų 
gyventojams apie 30,13 karto viršijo planuotą rodiklį (buvo numatyta, kad 
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokyb÷ pager÷s 50 000 
paramą gavusių regionų gyventojų (įvertinant rajonus, kurie gavo paramą 
BPG, ir širdies kraujagyslių projektų įgyvendinimui); faktiškai pasiekta 
1506 663). Rengiant BPD tik÷tasi, kad projektai bus imlesni investicijoms, 
buvo skaičiuojama, kad parama daugiausia bus teikiama nedideliems, 
kaimo rajonuose esantiems BPG kabinetams, kuriuose dažniausiai dirba 
vienas gydytojas. Neturint patirties ir pakankamai patikimos informacijos 
apie galimų pareišk÷jų ketinimus teikti paraiškas buvo remiamasi teorine 
prielaida, kad vienas gydytojas aptarnaus 1250 gyventojų, atitinkamai 
buvo nustatyti rodikliai BPD d÷l aptarnaujamų gyventojų skaičiaus. Tod÷l 
išpl÷tus BPG paslaugų infrastruktūros pl÷tros ir modernizavimo sričiai 
taikomo regioną bei kai kurioms tinkamoms finansuoti išlaidoms nustačius 
maksimalius limitus, ženkliai padid÷jo paramos gav÷jų skaičius, o tai 
tiesiogiai tur÷jo įtakos aptarnaujamų gyventojų skaičiaus augimui 
(pavyzdžiui, PSPC) dirbo daugiau nei vienas BPG gydytojas. Remiantis 
galutiniais pateiktais duomenimis, po modernizacijos PSP teikiamų 
paslaugų apimtys ir paslaugų kokyb÷ pager÷jo 1,006 mln. gyventojų vien 

                                           
33 Įgyvendinti 122 projektai (121 BPG ir 1 kardiologijos). Įvykdant kai kuriuos BPG projektus buvo 

modernizuotos kelios įstaigos. Igyvendinant kardiologijos projektą modernizuota 40 įstaigų 15 savivaldybių. 
34 SAM duomenimis, nes iš 177 įstaigų pagal SFMIS išeliminuotos besidubliuojančios įstaigos, kurios vykd÷ 

ar dalyvavo keliuose projektuose. 
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pagal BPG paslaugų infrastruktūros pl÷tros ir modernizavimo veiklos sritį. 
Bendras sukurtų / išsaugotų darbo vietų skaičius beveik 5 kartus viršijo 
planuotą pasiekti rodiklį – vietoje numatytų 300 bendrų darbo vietų buvo 
sukurta 1553,37 bendrų darbo vietų (t. y. panašiai, kiek buvo viršytas 
modernizuojamų įstaigų skaičius, nes tai buvo asmenys, dirbę 
įgyvendinant projektą). Bendrų darbo vietų moterims taip pat sukurta 
daugiau nei planuota – vietoje 150 bendrų darbo vietų moterims buvo 
sukurtos 599,2 darbo vietos. Nors sveikatos priežiūros sektoriuje 
paprastai dominuoja moterys, projektų įgyvendinimo metu daugiausia 
bendrų darbo vietų buvo sukurta statybų sektoriuje, kuriame dažniausiai 
dirba vyrai. 
BPD 1.4 priemon÷s poveikio rodiklis – sukurtos papildomos / išsaugotos 
darbo vietos – įgyvendinimo laikotarpiu nebuvo pasiektas (buvo planuota 
įsteigti 100 papildomų darbo vietų). Rengiant BPD dokumentą ir teikiant 
paraiškas paramai gauti, matyt, ne visai tinkamai buvo suprastas rodiklis, 
jo reikšm÷ ir apskaičiavimas. Be to, reik÷tų sutikti su „SF poveikio 
užimtumui įgyvendinant BPD vertinimo ataskaitoje”35 pateikiama 
rekomendacija, kad būtina „sukurtų vietų rodiklį taikyti tik toms 
priemon÷ms, kurių vienas iš tikslų yra darbo vietų kūrimas”. 
Kito šios priemon÷s poveikio rodiklio „Sumaž÷jęs mirtingumas nuo širdies 
ir kraujagyslių ligų paramą gavusiuose regionuose” pasiekimas projekto 
įgyvendinimo laikotarpiu nevertintinas, kadangi ši įtaka statistiškai 
patikimai gali būti išmatuota tik nagrin÷jant ilgesnį laikotarpį. Gyventojų 
mirtingumas, sergamumas, neįgalumas ar išvestinis vidutin÷s tik÷tinos 
gyvenimo trukm÷s rodiklis priklauso ne tik nuo sveikatos sistemos 
funkcionavimo efektyvumo, bet ir nuo gyvenamosios aplinkos kokyb÷s, 
gyvenimo būdo. Ilgalaikius sveikatingumo pokyčius tur÷tų atskleisti BPD 
numatytas rodiklių pasiekimo vertinimas pra÷jus 5 metams po projekto 
užbaigimo. 

Uždavinio 
pasiekimas 

1 uždavinys vertintinas kaip įgyvendintas, nes buvo planuota, jog BPD 
vykdymo laikotarpiu paslaugų prieinamumas ir kokyb÷ pager÷s 50 000 
gyventojų, tačiau visu šiuo metu pirmin÷s sveikatos priežiūros paslaugų 
kokyb÷ ir prieinamumas ženkliai pager÷jo didesniam gyventojų skaičiui, 
tarp kurių didžiąją dalį sudaro kaimo gyventojai, gaunantys sveikatos 
priežiūros paslaugas modernizuotose įstaigose. 

 
2 uždavinys – atnaujinti sveikatos priežiūros įstaigų medicinos technologijų bazę. 

Veiklos sritys  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− bendrosios praktikos paslaugų infrastruktūros pl÷tra ir modernizavimas; 
− kardiologin÷s sveikatos priežiūros paslaugų stiprinimas ir pl÷tra 
modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigas; 

− projektų technin÷s dokumentacijos rengimas. 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 2 uždavinį BPD įgyvendinimo laikotarpiu buvo remontuojamos 
sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios kardiologin÷s sveikatos priežiūros 
paslaugas, nupirkta modernios įrangos širdies ir kraujagyslių ligoms 
diagnozuoti bei gydyti. BPD įgyvendinimo laikotarpiu prioritetas taip pat  
buvo teikiamas sveikatos priežiūros įstaigoms šalies kaimo vietov÷se ir 
regionuose, pasižyminčiuose blogesniais gyventojų sergamumo rodikliais, 
turinčiose socialinių- ekonominių problemų, žemesnį ekonominio 
išsivystymo lygį, palyginti su šalies vidurkiu. Paramos l÷šos buvo skirtos 
rajonų pirmin÷s sveikatos priežiūros centrams, šeimos klinikoms, šeimos 
gydytojų kabinetams, ambulatorijoms, medicinos punktams atnaujinti 
(remontuoti) bei moderniai medicinos įrangai įsigyti. 
BPD 1.4 priemon÷s planuotas pasiekimo rodiklis – modernizuotų sveikatos 
priežiūros institucijų skaičius (40) – d÷l priemon÷s aktualumo, prapl÷tus 
paraiškų teikimo regioną Telšių, Panev÷žio, Šiaulių apskritimis ir Raseinių 
rajonu, padidinus skiriamų l÷šų dalį, daugiau nei 4,2 karto viršijo 

                                                                                                                                        
35 SF poveikio užimtumui įgyvendinant BPD vertinimas. Galutin÷ ataskaita, 2008 m. 
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užsibr÷žtą tikslą: buvo modernizuotos 16836 sveikatos priežiūros 
institucijos (detaliau apie priežastis – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme). 
Planuoti šios priemon÷s rezultatų rodikliai taip pat gerokai viršyti: 
paslaugų prieinamumo ir kokyb÷s pager÷jimas paramą gavusių regionų 
gyventojams apie 30,13 karto viršijo numatytą rodiklį (buvo planuota, kad 
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokyb÷ pager÷s 50 000 
paramą gavusių regionų gyventojų (įvertinant rajonus, kurie gavo paramą 
BPG, ir širdies kraujagyslių projektų įgyvendinimui), o faktiškai pasiekta 
1506 663); bendras sukurtų / išsaugotų darbo vietų skaičius beveik 5 
kartus viršijo planuotą pasiekti rodiklį – vietoje numatytų 300 bendrų 
darbo vietų buvo sukurta 1553,37 bendrų darbo vietų (detaliau apie 
rodiklio pasiekimo priežastis – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme). 
BPD 1.4 priemon÷s poveikio rodiklis – sukurtos papildomos / išsaugotos 
darbo vietos – įgyvendinimo laikotarpiu vietoje numatytų 100 sukurtų 
papildomų/išsaugoų darbo vietų, buvo sukurta / išsaugota 881 papildoma 
darbo vieta. Rengiant BPD dokumentą ir teikiant paraiškas paramai gauti, 
matyt, ne visai tinkamai buvo suprastas rodiklis, jo reikšm÷ ir 
apskaičiavimas. Be to, reik÷tų sutikti su „SF poveikio užimtumui 
įgyvendinant BPD vertinimo ataskaitoje”37 pateikiama rekomendacija, kad 
būtina „sukurtų vietų rodiklį taikyti tik toms priemon÷ms, kurių vienas iš 
tikslų yra darbo vietų kūrimas”. 
Rodiklio „sumaž÷jęs mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų paramą 
gavusiuose regionuose” pasiekimas projekto įgyvendinimo laikotarpiu 
nevertintinas, kadangi ši įtaka statistiškai patikimai gali būti išmatuota tik 
nagrin÷jant ilgesnį laikotarpį. Gyventojų mirtingumas, sergamumas, 
neįgalumas ar išvestinis vidutin÷s tik÷tinos gyvenimo trukm÷s rodiklis 
priklauso ne tik nuo sveikatos sistemos funkcionavimo efektyvumo, bet ir 
nuo gyvenamosios aplinkos kokyb÷s, gyvenimo būdo. Ilgalaikius 
sveikatingumo pokyčius tur÷tų atskleisti BPD numatytas rodiklių 
pasiekimo vertinimas pra÷jus 5 metams po projekto užbaigimo. 

Uždavinio 
pasiekimas 

2 uždavinys vertintinas kaip įgyvendintas, nes sveikatos priežiūros įstaigų 
medicinos technologijų baz÷ buvo atnaujinta iš esm÷s, sutrump÷jo ir tapo 
tikslesn÷ diagnostika, prad÷ti taikyti nauji gydymo metodai su nauja įranga, 
d÷l didesnio įrangos paplitimo pager÷jo sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumas, ypač atokesnių vietovių gyventojams, kurių dauguma yra 
pagyvenusio amžiaus.  

 
3 uždavinys – siekiant efektyvesnio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, diegti 
IT sveikatos priežiūros įstaigose. 

Veiklos sritys  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− bendrosios praktikos paslaugų infrastruktūros pl÷tra ir modernizavimas; 
− kardiologin÷s sveikatos priežiūros paslaugų stiprinimas ir pl÷tra 
modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigas; 

− projektų technin÷s dokumentacijos rengimas. 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 3 uždavinį BPG gydytojai (remtina veikla – BPG paslaugų 
infrastruktūros pl÷tra ir modernizavimas) įsigijo naują arba atnaujino 
turimą kompiuterinę ir programinę įrangą. Prioritetas buvo teikiamas 
sveikatos priežiūros įstaigoms šalies kaimo vietov÷se ir regionuose, 
pasižyminčiuose blogesniais gyventojų sergamumo rodikliais, turinčiose 
socialinių-ekonominių problemų, žemesnį ekonominio išsivystymo lygį, 
palyginti su šalies vidurkiu. 
BPD 1.4 priemon÷s planuotas pasiekimo rodiklis – modernizuotų sveikatos 
priežiūros institucijų skaičius (40) – d÷l priemon÷s aktualumo, prapl÷tus 
paraiškų teikimo regioną Telšių, Panev÷žio, Šiaulių apskritimis ir Raseinių 
rajonu, padidinus skiriamų l÷šų dalį, daugiau nei 4,2 karto viršijo 

                                                                                                                                        
36 Įgyvendinti 122 projektai (121 BPG ir 1 kardiologijos). Įvykdant kai kuriuos bendrosios praktikos gydytojų 

(BPG) projektus buvo modernizuotos kelios įstaigos. Įgyvendinant kardiologijos projektą buvo modernizuota 40 
įstaigų 15 savivaldybių. 

37 SF poveikio užimtumui įgyvendinant BPD vertinimas. Galutin÷ ataskaita, 2008 m. 
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užsibr÷žtą tikslą: buvo modernizuotos 16838 sveikatos priežiūros 
institucijos (detaliau apie priežastis – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme). 
Planuoti šios priemon÷s rezultatų rodikliai taip pat gerokai viršyti: 
paslaugų prieinamumo ir kokyb÷s pager÷jimas paramą gavusių regionų 
gyventojams apie 30,13 karto viršijo numatytą rodiklį (buvo planuota, kad 
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokyb÷ pager÷s 50 000 
paramą gavusių regionų gyventojų (įvertinant rajonus, kurie gavo paramą 
BPG, ir širdies kraujagyslių projektų įgyvendinimui), o faktiškai pasiekta 
1506 663); bendras sukurtų / išsaugotų darbo vietų skaičius beveik 5 
kartus viršijo planuotą pasiekti rodiklį – vietoje numatytų 300 bendrų 
darbo vietų buvo sukurta 1553,37 bendrų darbo vietų (detaliau apie 
rodiklio pasiekimo priežastis – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme). 
BPD 1.4 priemon÷s poveikio rodiklis – sukurtos papildomos / išsaugotos 
darbo vietos – įgyvendinimo laikotarpiu vietoje numatytų 100 sukurtų 
papildomų/išsaugoų darbo vietų, buvo sukurta / išsaugota 881 papildoma 
darbo vieta. Rengiant BPD dokumentą ir teikiant paraiškas paramai gauti, 
matyt, ne visai tinkamai buvo suprastas rodiklis, jo reikšm÷ ir 
apskaičiavimas. Be to, reik÷tų sutikti su „SF poveikio užimtumui 
įgyvendinant BPD vertinimo ataskaitoje”39 pateikiama rekomendacija, kad 
būtina „sukurtų vietų rodiklį taikyti tik toms priemon÷ms, kurių vienas iš 
tikslų yra darbo vietų kūrimas”. 
Rodiklio „sumaž÷jęs mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų paramą 
gavusiuose regionuose” pasiekimas projekto įgyvendinimo laikotarpiu 
nevertintinas, kadangi ši įtaka statistiškai patikimai gali būti išmatuota tik 
nagrin÷jant ilgesnį laikotarpį. Gyventojų mirtingumas, sergamumas, 
neįgalumas ar išvestinis vidutin÷s tik÷tinos gyvenimo trukm÷s rodiklis 
priklauso ne tik nuo sveikatos sistemos funkcionavimo efektyvumo, bet ir 
nuo gyvenamosios aplinkos kokyb÷s, gyvenimo būdo. Ilgalaikius 
sveikatingumo pokyčius tur÷tų atskleisti BPD numatytas rodiklių 
pasiekimo vertinimas pra÷jus 5 metams po projekto užbaigimo. 

Uždavinio 
pasiekimas 

3 uždavinys vertintinas kaip įgyvendintas, kadangi įstaigos, dalyvavusios 
rytų ir pietryčių Lietuvos gyventojų sergamumo bei mirštamumo nuo 
širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo modernizuojant ir optimizuojant 
sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą, teikiamas paslaugas projekte 
(remtina veikla „Kardiologin÷s sveikatos priežiūros paslaugų stiprinimas ir 
pl÷tra modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigas“), buvo sujungtos į 
bendrą kompiuterinę apsikeitimo medicinine informacija sistemą. 

 
BPD 1.4 priemon÷s tikslas – modernizuoti šalies sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą: 
racionalizuoti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų apimtį ir struktūrą, gerinti sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybę, užtikrinti tolygų paslaugų prieinamumą, atsižvelgiant į pacientų (vartotojų) 
poreikius. 

Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys – įgyvendintas; 
2 uždavinys – įgyvendintas; 
3 uždavinys – įgyvendintas. 

Tikslo 
pasiekimas 

Priemon÷s tikslo pasiekimas vertintinas kaip išsamus, nes visiškai įvykdyti 
visi uždaviniai, kadangi BPD įgyvendinimo laikotarpiu pirmin÷s sveikatos 
priežiūros paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas pager÷jo ženkliai didesniam 
gyventojų skaičiui nei buvo planuota, be to, didžiąją tokių gyventojų dalį 
sudar÷ kaimo gyventojai, gaunantys sveikatos priežiūros paslaugas 
modernizuotose įstaigose, taip pat buvo atnaujinta sveikatos priežiūros 
įstaigų medicinos technologijų baz÷, sutrump÷jo ir tapo tikslesn÷ diagnostika, 
prad÷ti taikyti nauji gydymo metodai su nauja įranga, d÷l didesnio įrangos 
paplitimo pager÷jo sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, ypač 
atokesnių vietovių gyventojams, kurių dauguma yra pagyvenusio amžiaus, 

                                                                                                                                        
38 Įgyvendinti 122 projektai (121 BPG ir 1 kardiologijos). Įvykdant kai kuriuos bendrosios praktikos gydytojų 

(BPG) projektus buvo modernizuotos kelios įstaigos. Įgyvendinant kardiologijos projektą buvo modernizuota 40 
įstaigų 15 savivaldybių. 

39 SF poveikio užimtumui įgyvendinant BPD vertinimas. Galutin÷ ataskaita, 2008 m. 
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buvo sujungtos į bendrą kompiuterinę apsikeitimo medicinine informacija 
sistemą visos sveikatos priežiūros įstaigos, dalyvavusios Rytų ir pietryčių 
Lietuvos gyventojų sergamumo bei mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių 
ligų mažinimo modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros 
sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas projekte, taip pat 
aprūpintos medicinine įranga bei dalyje įstaigų atnaujintos patalpos.  

 
Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
BPD 1.4 priemon÷s teikiama parama sudar÷ prielaidas užtikrinti sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumo ir kokyb÷s kaimo ir atokių vietovių gyventojams augimą. Sveikatos 
priežiūros paslaugų kokyb÷s ir pasiekiamumo gerinimas tur÷jo įtakos gyventojų sergamumo 
ir mirštamumo maž÷jimui, ilgesniam darbingumui, sveiko gyvenimo trukmei. Moderni 
sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra, did÷jantis sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumas ir jų kokyb÷ padeda užtikrinti geresnę žmonių gyvenimo kokybę.  

Ženklios investicijos į sveikatos apsaugą sumažino skirtumus tarp regionų. 
Aptariamuoju laikotarpiu investicijos į sveikatos sektorių pranoko BPD dokumente planuotas 
l÷šas daugiau nei 7,3 mln. EUR. Šis viršijimas ir kokybiška projektų vadyba užtikrino 
daugelio priemon÷s rodiklių (modernizuotų SPĮ skaičius, modernizuotose įstaigose 
aptarnaujamų gyventojų skaičius, bendrai sukurtų darbo vietų skaičius) pralenkimą. Tačiau 
reikia atkreipti d÷mesį, kad BPD 1.4 priemon÷s įgyvendinimas nepadidino dirbančių 
sveikatos sektoriuje, o turimi statistiniai duomenys neleidžia teigti, kad yra akivaizdus 
sąryšis tarp mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų paramą gavusiuose regionuose 
sumaž÷jimo ir paramos gavimo, tod÷l, siekiant išanalizuoti BPD 1.4 priemon÷s remtos 
veiklos poveikį mirtingumui nuo širdies ir kraujagyslių ligų SF paramą gavusiuose 
regionuose įgyvendinus projektą „Rytų ir pietryčių Lietuvos gyventojų sergamumo ir 
mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo modernizuojant ir optimizuojant 
sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“, buvo atliktas 
„Mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų sumaž÷jimo paramą gavusiuose regionuose“ 
tyrimas. Jo autoriai nustat÷, kad projekto poveikis pirminiame lygmenyje labiausiai susijęs 
su geresniu ligų išaiškinimu, ambulatoriniu specializuotos pagalbos atžvilgiu susijęs su 
išaugusiu paslaugų vartojimu, o stacionaruose – su ūmių širdies ir kraujagyslių ligų gydymo 
veiksmingumo padid÷jimu. Taip pat 2004–2008 m. laikotarpiu mirtingumas nuo krūtin÷s 
anginos sumaž÷jo beveik 1/3, nuo miokardo infarkto – 4,8 proc. 
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2.1.1.5 BPD 1.5 priemon÷. Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir 
studijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra 

Viena pagrindinių žmogiškųjų išteklių pl÷tros sąlygų – tinkamos ir tvarios 
infrastruktūros sukūrimas. Savalaik÷s ir tinkamos investicijos į darbo biržų, švietimo, 
mokslo ir studijų institucijų infrastruktūrą BPD 1.5 priemon÷s pagalba, sudar÷ prielaidas, 
kad šie sektoriai geriau atitiktų galutinių vartotojų poreikius ir užtikrintų tolygesnį paslaugų 
prieinamumą visoje Lietuvoje.  

Įgyvendinant šią priemonę buvo investuojama į Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo 
biržų, Lietuvos darbo rinkos profesinio mokymo sistemos infrastruktūros pl÷trą ir renovaciją, 
buvo sukurtos prielaidos tolygesniam darbo rinkos, profesinio orientavimo ir konsultavimo 
bei profesinio mokymo paslaugas teikiančių įstaigų teritoriniam pasiskirstymui. Siekiant 
sudaryti šiuolaikišką ir puikios kokyb÷s mokymosi aplinką visoje švietimo ir mokymo 
sistemoje, pagal BPD 1.5 priemonę buvo skiriamas finansavimas švietimo, profesinio 
mokymo, tyrimų ir aukštojo mokslo infrastruktūrai optimizuoti, taip pat bibliotekoms, IT ir 
kitoms šiuolaikin÷ms mokymo priemon÷ms įdiegti švietimo ir mokymo įstaigose. Tai sukūr÷ 
prielaidas formuoti švietimo ir mokymo sistemą, atitinkančią naujas darbo rinkos sąlygas ir 
sudarančią galimybes lengviau pereiti iš mokymo į darbinį gyvenimą.  

Pagal šią priemonę buvo investuojama į neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos pl÷trą ir 
renovaciją, geresnę atitinkamų paslaugų kokybę, jų prieinamumą, taip atkuriant neįgaliųjų 
savarankiškumą ir galimybes grįžti į darbo rinką. Taip pat buvo siekiama didinti socialinių 
paslaugų (įskaitant paslaugas pagyvenusiems žmon÷ms ir neįgaliesiems) įvairovę, gerinti jų 
kokybę, mažinti stacionarių paslaugų apimtį investuojant į nestacionarių socialinių paslaugų 
pl÷trą: nuolatinių paslaugų pagrindu steigiant dienos centrus, bendruomenių ar socialinių 
paslaugų centrus.  

Siekiant pagerinti aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo studijų infrastruktūrą ir 
atnaujinti mokomąją materialinę bazę, skatinti Lietuvos mokslinių tyrimų ir pl÷tros 
tarptautinį konkurencingumą, atnaujinti mokslinių tyrimų materialinę bazę, parama buvo 
skiriama mokslinių tyrimų ir studijų sistemą sudarančioms institucijoms turimų pastatų 
renovavimui, įsigyti ir atnaujinti moksliniams tyrimams, IRT pl÷toti reikalingą įrangą. Mokslo 
ir studijų institucijų mokslininkams bei tyr÷jams, aukštųjų mokyklų d÷stytojams ir 
studentams buvo sudarytos sąlygos aktyviau dalyvauti įvairiose tarptautin÷se MTTP 
programose. Priemon÷ pad÷jo atnaujinti mokslinių tyrimų bazę ir pagerinti sąlygas, rengiant 
aukštos kvalifikacijos specialistus sudar÷ prielaidas glaudesniam mokslo ir verslo 
bendradarbiavimui, naujų žinių kūrimui ir inovacinei aplinkai, o tai tiesiogiai ir netiesiogiai 
skatina nacionalin÷s ekonomikos konkurencingumą. 

 
Priemon÷s tikslas ir uždaviniai 
 
BPD 1.5 priemon÷s tikslo buvo siekiama per 7 uždavinių įgyvendinimą. 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Mažinti teritorinius darbo rinkos paslaugų skirtumus, pl÷toti ir atnaujinti švietimo, 
mokslinių tyrimų ir pl÷tros, profesinio rengimo, konsultavimo, profesinio mokymo 
sektorių infrastruktūrą, gerinti šių paslaugų kokybę, mažinti atotrūkį tarp Lietuvoje ir 
pirmaujančiose ES valstyb÷se teikiamų šių paslaugų lygio. 

• Remti efektyvų 2 prioriteto – žmogiškųjų išteklių pl÷tros – priemonių įgyvendinimą 
užtikrinant tinkamos infrastruktūros pl÷trą (1); 

• Gerinti švietimo kokybę modernizuojant mokymosi aplinką ir gerinant švietimo 
infrastruktūrą (2); 

• Sukurti sąlygas formuoti dinamišką Lietuvos MTEP bazę (3); 

• Panaudoti visas IT teikiamas galimybes tobulinti švietimo prieinamumą ir mokymo 
teikimą kaimo vietovių gyventojams, gerinti mokymosi visą gyvenimą ir darbo 
rinkos paslaugų kokybę (4); 

• Pl÷toti darbo biržų geb÷jimą teikti tinkamos kokyb÷s įdarbinimo paslaugas (5); 
• gerinti neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos infrastruktūros kokybę ir prieinamumą 

(6); 

Priemon÷s 
uždaviniai 

• Didinti socialinių paslaugų įvairovę, gerinti kokybę atsižvelgiant į darbo rinką (7). 
  Uždaviniai 
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− mokymosi visą gyvenimą infrastruktūros pl÷tra, ypatingą d÷mesį 
skiriant teritorinių skirtumų mažinimui ir paslaugų prieinamumo 
didinimui;  

(1) (2) (4) 

− infrastruktūros, bazin÷s įrangos, reikalingos švietimui, profesiniam 
mokymui, mokslui ir studijoms, atnaujinimas;  

(1) (2) (3) (4) 

− mokymosi visą gyvenimą sąlygų pl÷tra diegiant modernias IT; (1) (2) (3)  

− „iškritimo“ iš bendrojo mokymo sistemos prevencijos 
infrastruktūros sukūrimas; 

(1) (2) (4)  

− darbo biržų infrastruktūros atnaujinimas; (1) (5) 
− profesinio orientavimo, konsultavimo baz÷s atnaujinimas; (1) (4)  

− mokymosi visą gyvenimą bei darbo biržų aplinkos pritaikymas 
neįgaliesiems; 

(5)  

− neįgaliųjų profesin÷s bei darbin÷s reabilitacijos infrastruktūros 
pl÷tra; 

 (6)  

− nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros kūrimas ir 
renovacija; 

(1) (7) 

− nenaudojamų pastatų pritaikymas bendruomen÷s poreikiams; (1)  

Veiklos 
sritys 

− technin÷s dokumentacijos rengimas, tyrimų ir kitos veiklos, 
susijusios su projekto įgyvendinimu, atlikimas.  

 (2) (3) (6) (7) 

 
Ši priemon÷ glaudžiai susijusi su BPD II prioritetu (visomis šio prioriteto priemon÷mis) 

ir yra esmin÷ prielaida, užtikrinanti BPD II prioriteto priemonių įgyvendinimą. 
 

Lentel÷ 81. Pagrindin÷s projektų veiklos pagal BPD 1.5 priemon÷s uždavinius. 
BPD 1.5 priemon÷s 

uždavinys 
Pagrindin÷s projektų veiklos 

1 uždavinys „Remti 
efektyvų 2 prioriteto – 
žmogiškųjų išteklių pl÷tros 
– priemonių įgyvendinimą 
užtikrinant tinkamos 
infrastruktūros pl÷trą“. 

Įgyvendinant šį uždavinį ŠMM administruojamų sričių 
institucijų pastatai buvo rekonstruojami, kapitališkai 
remontuojami ar atnaujinami, o esant poreikiui, statomi nauji 
institucijų veiklos kokybei užtikrinti reikalingi pastatai ar jų 
priestatai, perkama moderniausia įranga, skirta  mokymui, 
mokymuisi, studijoms ar moksliniams tyrimams atlikti, 
diegiamos IRT. Taip pat buvo statomi, rekonstruojami ar 
kapitališkai remontuojami, aprūpinami būtina įranga Lietuvos 
darbo biržos teritorinių darbo biržų, Lietuvos darbo rinkos 
mokymo centrų, neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos ir 
nestacionarioms socialin÷ms paslaugoms teikti skirti pastatai. 

2 uždavinys „Gerinti 
švietimo kokybę 
modernizuojant mokymosi 
aplinką ir gerinant 
švietimo infrastruktūrą“. 

Įgyvendinant šį uždavinį buvo modernizuojama mokymosi 
aplinka, darant ją patrauklesne moksleiviams ir mokytojams, 
studentams ir d÷stytojams, įrengiami atskirų dalykų kabinetai, 
kompiuterizuotos klas÷s, tai leido prisijungti prie interneto 
prieigų ar duomenų bazių, buvo perkami baldai, atskirų 
kabinetų specializuota įranga – taip gerinta švietimo 
infrastruktūra. 

3 uždavinys „Sukurti 
sąlygas formuoti 
dinamišką Lietuvos 
mokslinių tyrimų ir 
eksperimentin÷s pl÷tros 
bazę“. 

Įgyvendinant šį uždavinį aukštosiose mokyklose, mokslo 
institutuose buvo atnaujintos ir modernizuotos mokomosios-
mokslin÷s laboratorijos, sukurta žmogiškųjų ir materialinių 
resursų baz÷ tarpdisciplininių tyrimų srityse, atnaujinta 
mokslinių tyrimų, mokymų infrastruktūra.  

4 uždavinys „Panaudoti 
visas informacijos 
technologijų (IT) teikiamas 
galimybes tobulinti 
švietimo prieinamumą ir 

Įgyvendinant šį uždavinį buvo atnaujinamos institucijose 
naudojamos IRT, kuriami įvairūs tinklai, kurie sudar÷ sąlygas 
atsirasti kitokio pobūdžio, nei buvo įprasta – tinklin÷ms – 
institucijoms, kuriančioms ar pritaikančioms IRT teikiamas 
galimybes kokybiškai naujoms veikloms. Taip pat buvo 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 

 154 

BPD 1.5 priemon÷s 
uždavinys 

Pagrindin÷s projektų veiklos 

mokymo teikimą kaimo 
vietovių gyventojams, 
gerinti mokymosi visą 
gyvenimą ir darbo rinkos 
paslaugų kokybę“. 

siekiama sukurti modernią darbo rinkos mokymo centrų 
infrastruktūrą užtikrinti paslaugų, teikiamų bedarbiams ir 
asmenims, įsp÷tiems apie atleidimą iš darbo, prieinamumą ir 
aukštą darbo rinkos mokymo paslaugų kokybę. 

5 uždavinys „Pl÷toti darbo 
biržų geb÷jimą teikti 
tinkamos kokyb÷s 
įdarbinimo paslaugas“. 

Įgyvendinant šį uždavinį daugiausia d÷mesio skirta teritorinių 
darbo biržų infrastruktūros gerinimui. Vykdant šią veiklos sritį 
buvo siekiama pagerinti Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo 
biržų teikiamų paslaugų darbdaviams ir ieškantiems darbo bei 
siekiantiems profesin÷s karjeros kokybę ir prieinamumą, 
užtikrinti paslaugų, teikiamų bedarbiams ir asmenims, 
įsp÷tiems apie atleidimą iš darbo, prieinamumą ir aukštą darbo 
rinkos mokymo paslaugų kokybę. 

6 uždavinys „Gerinti 
neįgaliųjų profesin÷s 
reabilitacijos 
infrastruktūros kokybę ir 
prieinamumą“. 

Įgyvendinant šį uždavinį buvo orientuojamasi į neįgaliųjų 
profesin÷s reabilitacijos infrastruktūros pl÷trą. Parama buvo 
skirta steigti ir vystyti įstaigas, teikiančias profesin÷s 
reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems šalies regionuose, 
siekiant, kad materialin÷ baz÷ atitiktų profesin÷s reabilitacijos 
poreikius. 

7 uždavinys „Didinti 
socialinių paslaugų 
įvairovę ir gerinti kokybę 
atsižvelgiant į darbo 
rinką“. 

Įgyvendinant šį uždavinį buvo orientuojamasi į nestacionarių 
socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷trą. Pagrindin÷s 
remiamos veiklos ap÷m÷ nestacionarių socialinių paslaugų 
infrastruktūros gerinimą mažinant socialinių paslaugų 
infrastruktūros skirtumus savivaldyb÷se, dekoncentruojant ir 
decentralizuojant socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą, 
didinant jų įvairovę, modernizuojant socialinių paslaugų įstaigų 
materialinę bazę bei prisidedant prie pačių asmenų, kuriems 
skirtos socialin÷s paslaugos, arba tokių asmenų šeimos narių, 
sugrįžimo į darbo rinką. 

 
Priemon÷s finansinis įgyvendinimas  
 
Pagal BPD 1.5 priemonę buvo planuota paskirstyti 111,372 mln. EUR paramą (2004-

04-30 ir 2009-06-30 BPD priedai), iš jų 85,757 mln. EUR – ERPF l÷šų. Šios priemon÷s l÷šos 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu tarp kitų BPD priemonių nebuvo perskirstomos. BPD 1.5 
priemon÷s l÷šomis paremtas 235 projektų įgyvendinimas, kuriems buvo padalinta 132,048 
mln. EUR paramos, iš 99,685 mln. EUR – ES l÷šos (viso pasirašytos 237 paramos sutartys, 
tačiau 2 buvo nutrauktos), o išmok÷ta ir pripažinta deklaruotinomis EK l÷šos sudar÷ 
129,937 mln. EUR, iš jų 98,084 mln. EUR sudar÷ ES l÷šos.  

 
Pav. 35. BPD 1.5 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius vnt. 
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Už BPD 1.5 priemon÷s įgyvendinimą buvo atsakingos dvi institucijos – ŠMM bei SADM. 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 

 155 

Remiantis ŠMM ir SADM 2004 m. lapkričio 12 d. susitarimu Nr. A5-9/SUT-991, buvo 
numatyta, kad 34 proc. šios priemon÷s l÷šų administruoja SADM, o 66 proc. – ŠMM. Nors 
pirminis paskirstymas numat÷ vienodą l÷šų padalijimą tarp SADM ir ŠMM, preliminarių 
pasiūlymų teikimų metu išryšk÷jo ženkliai didesnis l÷šų poreikis švietimo ir mokslo sistemai 
(mokslo ir studijų institucijų l÷šų poreikis infrastruktūrai atnaujinti buvo beveik 10 kartų 
didesnis nei ŠMM administruotos l÷šos pagal šią priemonę iš viso), kuris paskatino 
perskirstyti l÷šas pastarajai sričiai numatant kur kas didesnę finansavimo dalį nei 
socialiniams reikalams. 

Įgyvendinant BPD 1.5 priemonę iš viso buvo paskelbta 14 kvietimų teikti paraiškas (7 
ŠMM ir 7 SADM. Priemon÷s įgyvendinimo laikotarpiu buvo sudarytos 237 paramos sutartys 
– 136 ŠMM ir 101 SADM administruojamose srityse. Dvi paramos sutartys (po vieną pagal 
ŠMM ir SADM kompetencijas) buvo nutrauktos.  

 
• ŠMM: 

ŠMM buvo atsakinga už BPD 1.5 priemon÷s pirmojo-ketvirtojo uždavinių įgyvendinimą. 
Šių uždavinių įvykdymui buvo paskelbti 7 kvietimai teikti paraiškas. Pagal 2004 m. 
paskelbtus kvietimus (teikti paraiškas Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-01-04, BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04, BPD2004-ERPF-1.5.0-03-04, BPD2004-ERPF-1.5.0-04-04 ir BPD2004-1.5.0-
07-04) buvo pasirašytos 82 paramos sutartys (atitinkamai 9, 55, 10, 6 ir 2 paramos 
sutartys). Pagal 2005 m. paskelbtus du kvietimus (teikti paraiškas Nr. BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05 ir BPD2004-ERPF-1.5.0-12-05) buvo pasirašytos 54 paramos sutartys 
(atitinkamai 36 ir 18 paramos sutarčių)40. Pagal 2005 m. kvietimus teikti paraiškas buvo 
gautas daug didesnis paraiškų skaičius nei 2004 m. – net 214 paraiškų, kurių prašoma 
bendra paramos suma (per 825 mln. Lt) daugiau kaip 6 kartus viršijo likusią po 2004 m. 
kvietimų teikti paraiškas nepaskirstytą BPD 1.5 priemon÷s l÷šų sumą. Tai sudar÷ prielaidas 
finansuoti geriausiai paruoštus ir konkurencingiausius projektus, nes d÷l didelio tarpusavio 
varžymosi abiejų kvietimų atveju, buvo sugriežtintos atrankos sąlygos: infrastruktūra ir 
įranga gal÷jo būti atnaujinama tik siekiant žmogiškųjų išteklių kokyb÷s ir pl÷tros, t. y. 
derinant BPD 1.5 priemon÷s, finansuojamos iš ERPF, ir BPD II prioriteto projektus, 
finansuojamus iš ESF, o tai buvo nauja, iki tol Lietuvoje netaikyta, bet pasiteisinusi praktika, 
išskyrus tuos atvejus, kai BPD 1.5 priemon÷s projektams trūko paramos l÷šų. Vienas iš 
sprendimų, pad÷jusių greičiau įgyvendinti v÷liau prad÷tus projektus, buvo paskelbtas 
kvietimas teikti paraiškas techninei projektų dokumentacijai rengti, ir kitoms, su projekto 
įgyvendinimu susijusioms veikloms vykdyti. Pagal šį kvietimą buvo pasirašytos 55 paramos 
sutartys, arba 40,44 proc. visų pagal šią priemonę ŠMM administruojamų paramos sutarčių. 

 
• SADM: 

SADM buvo atsakinga už penktojo-septintojo uždavinių bei dalies ketvirto uždavinio 
įgyvendinimą. Šių uždavinių įgyvendinimui buvo paskelbti 7 kvietimai teikti paraiškas. Pagal 
2004–2005 m. skelbtus 3 kvietimus „Parama projektams parengti“ (teikti paraiškas Nr. 
BPD2004-ERPF-1.5.0-05, BPD2004-ERPF-1.5.0-08 ir BPD2004-ERPF-1.5.0-10) pasirašytos 
59 paramos teikimo technin÷s paramos projektams sutartys (pagal dvi BPD 1.5 priemon÷s 
remiamas veiklos sritis, t. y. neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos infrastruktūros ir 
nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra). Įgyvendinant BPD 1.5 priemon÷s 
remiamą neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos infrastruktūros pl÷tros veiklos sritį pagal 2004 ir 
2005 m. skelbtus kvietimus (teikti paraiškas Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-06 ir Nr. BPD2004-
ERPF-1.5.0-13) pasirašytos 6 paramos sutartys. Įgyvendinant BPD 1.5 priemon÷s remiamą 
nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tros veiklos sritį pagal 2004 ir 2005 m. 
skelbtus kvietimus (teikti paraiškas Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-06 ir Nr. BPD2004-ERPF-
1.5.0-09) pasirašytos 34 paramos sutartys, iš kurių v÷liau viena buvo nutraukta. 
Įgyvendinant BPD 1.5 priemon÷s remiamą teritorinių darbo biržų ir darbo rinkos mokymo 
centrų infrastruktūros gerinimo veiklos sritį pagal 2006 m. skelbtą kvietimą teikti paraiškas 
Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-14 pasirašytos 2 paramos sutartys41. 

Net 59 iš 101 SADM pasirašytų paramos sutarčių buvo skirtos infrastruktūrinių 
projektų dokumentams, kurie prival÷jo būti pateikti kartu su infrastruktūrinio projekto 

                                           
40 Detalesn÷ informacija pateikiama Priede Nr. 1.  
41 Detalesn÷ informacija pateikiama Priede Nr. 2.  
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paraiška, parengti (buvo finansuojamas projektų technin÷s dokumentacijos, investicinio 
projekto, tyrimų, galimybių studijų rengimas). Dvi veiklos kryptys, t. y. neįgaliųjų profesin÷s 
reabilitacijos infrastruktūros ir nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra,  buvo 
įgyvendinamos dviem etapais: I etape skelbiamas kvietimas teikti paraiškas skiriant l÷šas 
investicinio projekto ar kitų projekto dokumentų parengimui; II etape skelbiamas kvietimas 
teikti paraiškas skiriant l÷šas jau infrastruktūros projektams įgyvendinti. Kadangi II etape 
gal÷jo dalyvauti tik tie pareišk÷jai, kurie paramos l÷šomis, gautomis pirmojo etapo metu, 
arba savo l÷šomis tur÷jo parengę investicinį projektą (galimybių analizę), toks mechanizmas 
sudar÷ prielaidas finansuoti kokybiškesnius ir geriau parengtus infrastruktūrinius projektus, 
įskaitant ir tų pareišk÷jų, kurie d÷l finansinių priežasčių netur÷jo galimybių savo l÷šomis 
parengti investicinio projekto / galimybių analiz÷s, infrastruktūrinius projektus. 

Planuojant BPD 1.5 priemon÷s įgyvendinimą ŠMM ir SADM skyr÷ paramą tiesioginiam 
finansavimo skyrimui ir konkursui. Projektai pagal tiesioginio finansavimo skyrimo 
(nekonkursinę) procedūrą tur÷jo atitikti BPD projektų administravimo ir finansavimo 
taisykl÷se, reglamentuojančiose paramos teikimo procedūras, nustatytus du pagrindinius 
reikalavimus projektams ir pareišk÷jams: 

1) parama skiriama valstybin÷s svarbos projektams; 
2) pareišk÷jai ir galimi paramos gav÷jai tiesiogiai įvardijami BPD priede. 

 
ŠMM įgyvendinami BPD 1.5 priemon÷s valstybin÷s svarbos projektai atitiko Lietuvos 

švietimo ir mokslo strateginius prioritetus, švietimo, mokslo ir studijų įstatymų nuostatas, 
ministerijos vykdomas LRV programas. Įgyvendinant BPD 1.5 priemonę, švietimo ir mokslo 
ministras 2004 m. geguž÷s 31 d. įsakymu Nr. ISAK-819 patvirtino ŠMM projektus, 
remiamus pagal tiesioginio finansavimo skyrimo procedūrą įgyvendinant BPD priemones 
švietimo ir mokslo srityje, o 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. ISAK-1187 nustat÷ užduotis 
valstybin÷s svarbos projektų vykdytojams pagal 2004 m. ŠMM skelbiamus kvietimus teikti 
paraiškas. Pamin÷tini šie valstybin÷s svarbos projektai: Nacionalinio lazerių mokslinių 
tyrimų centro sukūrimas, Lietuvos akademin÷s e-leidybos sistemos sukūrimas, Žem÷s ir 
miškų ūkio augalų biotechnologinių tyrimų centro sukūrimas, Atviros informavimo, 
konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) sukūrimas ir pl÷tojimas bei kiti Lietuvai 
svarbūs projektai, apimantys visus arba didžiąją dalį šalies regionų, svarbūs EMTE 
kontekste. 

SADM administruojamų projektų atveju nekonkursinis finansavimas buvo taikomas tik 
projektams, pl÷tojantiems darbo biržų geb÷jimą teikti tinkamos kokyb÷s įdarbinimo 
paslaugas, bei projektams, siekiantiems gerinti darbo rinkos paslaugų kokybę, nes 
valstybin÷s svarbos projektų vykdymui buvo patvirtinti šie galimi pareišk÷jai: Lietuvos 
darbo birža ir Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba. Toks tiesioginis finansavimo skyrimas 
buvo visiškai pagrįstas, nes pagal LR teis÷s aktus šios įstaigos yra vienintel÷s užimtumo 
politiką įgyvendinančios įstaigos, teikiančios užimtumo r÷mimo bendrąsias paslaugas, 
įgyvendinančios aktyvios darbo rinkos politikos priemones ir užimtumo programas. 
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Pav. 36. BPD 1.5 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, mln. EUR42. 
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Projektų pasiskirstymas tarp savivaldybių buvo gana netolygus – daugiausia ŠMM 

kompetencijos projektų buvo įgyvendinama Vilniaus ir Kauno miestų savivaldyb÷se. Tokį ES 
paramos l÷šų pasiskirstymą l÷m÷, kad šiuose dviejuose miestuose yra didžiausia aukštųjų 
mokyklų ir mokslinių tyrimų institucijų koncentracija bei daugiausia Lietuvoje sutelkta 
žmogiškųjų išteklių, kurie patenka į ŠMM administruojamas sritis, t. y. švietimą, profesinį 
mokymą, aukštąjį mokslą ir mokslinius tyrimus. Su Vilniumi (45 projektai) ir Kaunu (26 
projektai) gana s÷kmingai, atsižvelgiant į gyventojų ir institucijų skaičių, projektų skaičiumi 
konkuruoja Šiaulių (12 projektų) ir Klaip÷dos (11 projektų) savivaldyb÷s. Kadangi daug 
projektų įvykd÷ nacionalin÷s institucijos, kurių buvein÷s registruotos Vilniuje, o projektų 
nauda teko kelioms apskritims ar visai Lietuvai, didžiąją dalį Vilniaus apskričiai priskirtų 
projektų reik÷tų vertinti kaip geografiškai neribotus. Tokios tendencijos atsispindi ir 
nagrin÷jant visos BPD 1.5 priemon÷s geografinį pasiskirstymą: daugiausia projektų 
įgyvendinta ir paramos l÷šų teko Vilniuje įvykdytiems projektams, maždaug tolygiai 
Klaip÷doje, Šiauliuose ir Panev÷žyje, tai atspindi natūralų gyventojų skaičiaus pasiskirstymą 
Lietuvoje. Įvertinus visus įgyvendintus projektus ir tai, kad dalis jų buvo įvykdyta visos 
šalies mastu (kaip sisteminiai projektai), galime daryti išvadą, kad BPD 1.5 priemon÷s 
pagalba regioniniai skirtumai buvo mažinami plečiant paslaugų prieinamumą labiau 
periferin÷se šalies vietov÷se, nors gana didel÷ l÷šų dalis atiteko Lietuvos didiesiems 
miestams.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
42 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo 
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Pav. 37. Paramos pagal BPD 1.5 priemonę pasiskirstymas pagal apskritis. 
 

6,44

18,16

8,34

1,56

4,16

10,95

3,53

1,79

4,87

64,17

Alytaus

Kauno

Klaip÷dos

Marijampol÷s

Panev÷žio

Šiaulių

Taurag÷s

Telšių

Utenos

Vilniaus

mln. EUR proc.

Klaip÷dos
6,7%

Kauno
14,6%

Marijampol÷s
1,3%

Alytaus
5,2%

Panev÷žio
3,4%

Telšių
1,4%

Šiaulių
8,8%

Taurag÷s
2,8%

Vilniaus
51,8%

Utenos
3,9%

 
 
Priemon÷s įgyvendinimas 2008 ir 2009 m. 
 
2008 m. išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 67,644 mln. 

EUR, iš jų 51,256 mln. EUR – iš ERPF, iš šių pinigų išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis 
deklaruoti EK l÷šų sumos pagal SADM kompetenciją sudar÷ 25,141 mln. EUR, iš jų 19,379 
mln. EUR – ERPF l÷šos, o pagal ŠMM kompetenciją – 42,503 mln. EUR, iš jų 31,877 mln. 
EUR – iš ERPF.  

2009 m. dar buvo išmok÷ta ir pripažinta deklaruotinomis l÷šomis 1,994 mln. EUR, iš jų 
1,276 mln. EUR – ERPF l÷šos. 2009 m. buvo baigti  įgyvendinti 6 projektai, priskirti SADM 
kompetencijai, kuriems buvo išmok÷ta ir pripažinta deklaruotinomis EK l÷šomis 1,005 mln. 
EUR – ERPF l÷šos. Viena paramos sutartis buvo nutraukta. 

 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui  
 
Įgyvendinant BPD 1.5 priemonę įvyko reikšmingi aplinkos pokyčiai: parengti svarbūs 

strateginiai ir ilgalaikiai programiniai dokumentai švietimo, aukštojo mokslo, ūkio raidos, 
užimtumo konkurencingumo ir socialin÷je srityse, aukščiausios kvalifikacijos specialistų ir 
darbuotojų, galinčių prisitaikyti prie darbo rinkos pasikeitimų, poreikis, IT plitimas, 
socialin÷s rizikos, neįgaliuosius ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis būtinyb÷ integruoti į 
visuomenę ir darbo rinką, ekonomikos augimas bei migracija. 

 
• Parengti svarbūs strateginiai ir ilgalaikiai programiniai dokumentai 

švietimo, aukštojo mokslo, ūkio raidos, užimtumo konkurencingumo ir 
socialin÷je srityse 
Lisabonos strategija, Bolonijos, Kopenhagos procesų gair÷s, Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos 

strategija, Valstybin÷s švietimo strategijos 2003–2012 m. nuostatų įgyvendinimo programa, 
Ūkio (ekonomikos) pl÷tros iki 2015 m. ilgalaik÷ strategija, Ilgalaik÷ MTEP strategija, NLS 
įgyvendinimo programa, Lietuvos aukštojo mokslo sistemos pl÷tros 2006–2010 m. planas, 
Nacionalin÷ studijų programa ir t. t. nustat÷, kad artimiausiomis pl÷tros kryptimis išlieka 
pastangos didinti užimtumą, pramon÷s konkurencingumą, stiprinti šalies intelektinį 
potencialą, ir kad šių tikslinių sričių institucijų bei įstaigų infrastruktūra turi būti (ir yra) 
nuolat atnaujinama, taip sudarant prielaidas teikti geresnes, aukštesn÷s kokyb÷s mokymo 
ar socialines paslaugas, didinti jų prieinamumą. Tod÷l BPD 1.5 priemon÷s, numačiusios 
pl÷toti mokslo ir studijų infrastruktūrą, atnaujinti studijoms reikalingą bazinę įrangą 
(mokomąją, laboratorinę, specializuotą), diegti modernias IT (IT kompiuterin÷s ir 
programin÷s įrangos bazei sukurti ir atnaujinti, aktualumas tapo dar didesnis. BPD 1.5 
priemon÷s įgyvendinimui taip pat tiesiogin÷s įtakos tur÷jo 2006 m. iš esm÷s reorganizuota 
socialinių paslaugų teisin÷ baz÷, keičianti socialinių paslaugų organizavimo ir valdymo 
pagrindus, socialinių paslaugų teikimo, skyrimo, gavimo sąlygas, socialinių paslaugų 
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kontrol÷s, priežiūros, finansavimo, mok÷jimo už socialines paslaugas principus ir 2007 m. 
patvirtinta Profesin÷s reabilitacijos paslaugų pl÷tros 2007–2012 m. strategija, kurioje 
numatyti ilgalaikiai profesin÷s reabilitacijos sistemos vystymo tikslai: tobulinti profesin÷s 
reabilitacijos sistemos teisinę bazę, didinti profesin÷s reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir 
įvairovę, gerinti profesin÷s reabilitacijos paslaugų kokybę. 

 
• Aukščiausios kvalifikacijos specialistų ir darbuotojų, galinčių prisitaikyti prie 

darbo rinkos pokyčių, poreikis 
Šalies ūkio pl÷tra ir naujos technologijos reikalavo, kad švietimo ir mokslo įstaigos 

rengtų aukščiausios kvalifikacijos specialistus, galinčius prisitaikyti prie darbo rinkos 
poreikių. Žinių visuomen÷s pl÷tra, aukštą prid÷tinę vertę kuriančių žinioms imlių gamybos, 
paslaugų sektorių augimas ir darbo j÷gos kvalifikacijos lygio augimas taip pat l÷m÷ poreikį 
gerinti studijų kokybę. Tačiau daugelis tyrimų parod÷, kad studijų sistema pl÷tojama 
deramai neatsižvelgiant į žinių visuomen÷s poreikius, studentams labai trūksta praktinių 
žinių, pasirengimo konkuruoti darbo rinkoje. Vykstant natūraliems akademin÷s 
bendruomen÷s sen÷jimo ir mokslininkų emigracijos procesams aktualus dar÷si jaunų 
mokslininkų ir tyr÷jų skaičiaus augimas – šis procesas nevyko taip sparčiai, kaip reik÷jo 
mokslo ir studijų sistemos pl÷trai ir verslo subjektams. D÷l nepakankamos kokyb÷s viešojo 
sektoriaus MTTP veikla nebuvo tiesiogiai orientuota į visuomen÷s ir ūkio poreikius, o pasiekti 
rezultatai pakankamai plačiai naudojami Lietuvos ekonomikoje. Ne visos mokslinių tyrimų 
institucijos tur÷jo šiuolaikinę mokslinę įrangą ir infrastruktūrą, daug kur ji moraliai pasenusi, 
tod÷l nebuvo galima į tokią instituciją pritraukti aukštos kvalifikacijos mokslininkų iš ES ar 
kitų užsienio šalių (taip pat užsienyje dirbančių Lietuvos mokslininkų). Tod÷l nebuvo galima 
deramai įgyvendinti Bolonijos proceso tikslų užtikrinti aukštesnę studijų kokybę. 2007 m. 
pabaigoje patvirtintoje Nacionalin÷je studijų programoje pripažįstama, kad studijų kokybei 
vis dar neigiamą įtaką daro moraliai pasenusi studijų infrastruktūra, modernių mokymo 
technologijų, mokymo medžiagos trūkumas, tod÷l buvo nepakankamai pl÷tojama inovacijų 
kultūra, o mokymo procese nenaudojami inovatyvūs turinio perteikimo būdai, aktyvūs, 
savarankiškumą ir bendradarbiavimą skatinantys mokymosi metodai. Tai suformavo 
natūralų poreikį tęsti investicijas į studijų ir mokslo sistemos infrastruktūros kompleksinį 
modernizavimą ir pl÷trą, o tam buvo reikalingos SF paramos l÷šos, tod÷l šios priemon÷s 
įgyvendinimui paramą skyr÷ ne tik administruojančios institucijos, bet ir mokslo bei plačioji 
visuomen÷. 

 
• IT pl÷tra 
2009 m. duomenys rodo aiškius pokyčius moksleivius ir studentus aprūpinant 

kompiuteriais ir programine įranga (2003–2009 m. duomenys), vien kompiuterių skaičius 
šiuo laikotarpiu išaugo daugiau kaip du kartus. Taip pat didesni pokyčiai pastebimi tokiose 
srityse kaip švietimo įstaigų prisijungimas prie plačiajuosčio interneto, kompiuterizuotų 
darbo vietų įrengimas bibliotekose, IT panaudojimas mokymo, mokslinių tyrimų procese ir 
pan. Stkreiptinas d÷mesys, kad spartus IT vystymasis, inovacijų pl÷tra reikalauja, kad 
švietimo ir mokslo institucijų technologin÷ baz÷, IRT būtų nuolat atnaujinamos ir 
pl÷tojamos, tačiau tai dažnai neįmanoma d÷l nepakankamo ir nenuoseklaus švietimo 
sistemos finansavimo. Tod÷l poreikis įgyvendinti BPD 1.5 priemonę, iš dalies užtikrinančią 
didesnį švietimo ir mokslo įstaigų infrastruktūros pl÷tros finansavimą, sukūrusiai prielaidas 
toliau s÷kmingai pl÷totis inovacijų paramos infrastruktūrai – MTP, integruotiems mokslo, 
studijų ir verslo centrams (sl÷niams) – tapo dar didesnis. 

  
• Būtinyb÷ socialin÷s rizikos asmenis integruoti į darbo rinką 
Socialin÷je srityje, atsižvelgiant į tai, kad neįgaliems ir socialinę atskirtį patiriantiems 

asmenims yra labai sunku integruotis į darbo rinką, buvo pl÷tojama jiems pritaikyta 
profesin÷s reabilitacijos paslaugų infrastruktūra, didinamas jų prieinamumas. Profesin÷s 
reabilitacijos paslaugomis neįgaliesiems siekiama atkurti arba didinti asmens darbingumą, 
profesinę kompetenciją ir paj÷gumą dalyvauti darbo rinkoje. Nuo 2005 m. prad÷jus teikti 
neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos paslaugas bei plečiant jų įvairovę, kasmet did÷jo šių 
paslaugų poreikis ir jų apimtys. Daug÷jo ir neįgaliųjų, įsidarbinusių po profesin÷s 
reabilitacijos. Didelį kokybinį postūmį šių paslaugų infrastruktūros pl÷trai ir teikimui tur÷jo 
2007 m. patvirtinta „Profesin÷s reabilitacijos paslaugų pl÷tros 2007–2012 m. strategija“. 
Patobulinus LR socialinių įmonių įstatymą buvo prapl÷stas įdarbinamų socialin÷se įmon÷se 
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asmenų ratas, panaikintas reikalavimas socialin÷ms įmon÷ms atitikti SVV subjektams 
taikomas sąlygas, patikslintos kai kurios darbo organizavimo aplinkybes. 2007 m. liepos 1 
d. šalyje veik÷ 59 socialin÷s įmon÷s, iš kurių 37 tur÷jo neįgaliųjų socialin÷s įmon÷s statusą, 
kuriose dirbo 2,4 tūkst. darbuotojų, iš jų 59 proc. priklaus÷ tikslin÷ms grup÷ms. 
Analizuojant 2007–2008 m. statistinius duomenis galima pasteb÷ti, kad taip pat išaugo 
asmenų, gavusių nestacionarias socialines paslaugas dienos globos, krizių bei psichologin÷s 
ir socialin÷s reabilitacijos centruose, skaičius. Visa tai tur÷jo teigiamos įtakos BPD 1.5 
priemon÷s veikloms, skirtoms neįgaliųjų ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijai į 
visuomenę ir darbo rinką didinimui, įgyvendinimui ir aktualumui. 

 
• Ekonomikos augimas ir migracija 
Ekonomikos augimas ir migracija į didžiuosius Lietuvos miestus bei emigracija l÷m÷ 

situacijos pasikeitimą darbo rinkoje – ÷m÷ stigti darbo j÷gos, jos kaina augo, tai l÷m÷ 
priemon÷s projektų brangimą ir vykdytų veiklų efektyvumą, kurio pobūdis išryšk÷jo 
skirtingai – spart÷jo mokslininkų ir tyr÷jų emigracija, perkvalifikavę darbuotojai tur÷jo 
didesnes įsidarbinimo galimybes. 

 
Priemon÷s įgyvendinimo problemos  
 
Įgyvendinant BPD 1.5 priemonę, be pagrindinių BPD I prioriteto problemų buvo 

susidurta su tokiais klausimais: koordinavimo tarp BPD 1.5 priemon÷s ir BPD II prioriteto 
priemonių trūkumas, atrankos kriterijų praktinio taikymo problemos. 

 
Lentel÷ 82. Pagrindin÷s problemos, iškilusios įgyvendinant BPD 1.5 priemonę, ir jų 
sprendimo būdai. 

Problemos Sprendimo būdai 
Bendro pobūdžio atrankos kriterijai 2004–
2005 metais paskelbtuose kvietimuose teikti 
paraiškas – vertinimo kriterijai buvo labiau 
susiję su bendrais BPD priemonių tikslais ir 
paties projekto parengimo kokybe. Esant 
tokiai situacijai projektų pasiūlą formavo 
pareišk÷jai (ir/ arba konsultantai), o atranką 
labiausiai įtakojo ĮI, veikiančios nustatytų 
bendrųjų atrankos kriterijų r÷muose. 

1) 2007–2013 m. programavimo periodu 
finansavimo sąlygų aprašuose numatyti 
aiškūs ir objektyvųs vertinimo kriterijai, 
siekiant finansuoti labiausiai kvietimo teikti 
paraiškas prioritetus atitinkančius projektus; 
2) Didel÷ šios priemon÷s paramos dalis buvo 
paskirstyta valstybin÷s svarbos projektams, 
kurie sudar÷ prielaidas nukreipti paramos 
l÷šas prioritetin÷ms finansavimo sritims. 

Nepakankamai suderinti veiksmai 
koordinuojant dviejų ĮI (CPVA ir ESFA) 
veiksmus administruojant dviejų ERPF ir ESF 
projektus (koordinavimo trūkumas paraiškų 
rengimo, o ypač vertinimo ir atrankos metu), 
siekiant įgyvendinti BPD 1.5 priemon÷s 
sąsają su BPD II prioriteto priemon÷mis. 
Toks koordinavimo trūkumas buvo sąlygotas 
objektyvių priežasčių: į priemonių 
įgyvendinimą buvo įtraukta keletas 
institucijų, kvietimai teikti paraiškas buvo 
sunkiai suderinami laike, buvo rengiami ir 
finansuojami skirtingo tipo projektai, BPD 
1.5 priemon÷s l÷šų poreikis žymiai viršijo 
BPD 1.5 priemon÷s finansavimo galimybes. 
Nepaisant to BPD 1.5 priemon÷ papild÷ visas 
BPD II prioriteto priemones, finansuodama 
reikalingos įrangos įsigijimą, infrastruktūros 
sukūrimą ir atnaujinimą. Sąsaja dviejų 
skirtingų fondų l÷šų tikslinio panaudojimo 
buvo nauja ir pilnai pasiteisinusi patirtis, 
išskyrus atvejus, kai pritrūko l÷šų BPD 1.5 
ŠMM administruojamos priemon÷s 
projektams.  

1) Toks prioritetų ir priemonių derinimas 
buvo nauja patirtis administruojančiosioms 
institucijoms. Pamokos iš 2004–2006 m. 
periodo buvo panaudotos planuojant 2007–
2013 m. SF paramą, pritaikant kryžminio 
finansavimo taisyklę, kur investicijų į 
infrastruktūrą dalis skiriama žmogiškųjų 
išteklių arba tyr÷jų kompetencijos ar 
karjeros klausimams spręsti, nustatant 
atitinkamas sąlygas projektų finansavimo 
sąlygų aprašo rengimo metu. 
2) ŠMM administruojamų BPD II prioriteto 
priemonių (2.4, 2.5) kvietimuose teikti 
paraiškas buvo įtvirtintos sąsajos su 
finansavimo gavimu pagal BPD 1.5 
priemonę; buvo siekiama skirti paramą BPD 
1.5 priemon÷s projektams tik tuo atveju, 
jeigu buvo skiriama parama BPD 2.4 ir/ ar 
2.5 priemon÷s projektams. 
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Priemon÷s tikslo ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 
BPD 1.5 priemon÷s tikslo buvo siekiama įgyvendinant 7 uždavinius. 
 

1 uždavinys – remti efektyvų II prioriteto – žmogiškųjų išteklių pl÷tros – 
priemonių įgyvendinimą užtikrinant tinkamos infrastruktūros pl÷trą. 

Veiklos sritys  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− mokymosi visą gyvenimą infrastruktūros pl÷tra, ypatingą d÷mesį 
skiriant teritorinių skirtumų mažinimui ir paslaugų prieinamumo 
didinimui;  

− infrastruktūros, bazin÷s įrangos, reikalingos švietimui, profesiniam 
mokymui, mokslui ir studijoms, atnaujinimas;  

− mokymosi visą gyvenimą sąlygų pl÷tra diegiant modernias IT;  
− „iškritimo“ iš bendrojo mokymo sistemos prevencijos infrastruktūros 
sukūrimas;  

− profesinio orientavimo, konsultavimo baz÷s atnaujinimas;  
− darbo biržų infrastruktūros atnaujinimas;  
− neįgaliųjų profesin÷s ir darbin÷s reabilitacijos infrastruktūros pl÷tra;  
− nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros kūrimas ir renovacija. 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 1 uždavinį buvo atnaujinami ŠMM administravimo sričių 
institucijų infrastruktūra, rekonstruojant arba kapitališkai remontuojant 
pastatus, o esant pagrįstam poreikiui, buvo statomi nauji institucijų 
veiklos kokybei užtikrinti reikalingi statiniai ar jų priestatai, perkama 
moderni įranga mokymui, studijoms ar moksliniams tyrimams atlikti, 
diegiamos IRT. Taip pat buvo statomi, rekonstruojami ar kapitališkai 
remontuojami ir aprūpinami būtina įranga Lietuvos darbo biržos 
teritorinių darbo biržų, Lietuvos darbo rinkos mokymo centrų, neįgaliųjų 
profesin÷s reabilitacijos ir nestacionarioms socialin÷ms paslaugoms teikti 
skirti pastatai. 
Šio uždavinio pasiekimas tiesiogiai sietinas su visais priemon÷s 
pasiekimų, rezultatų ir poveikio rodikliai. Labiausiai 1 uždavinio pasiekimą 
rodo šie duomenys („Nauji žmogiškųjų išteklių pl÷tros infrastruktūros 
objektai“ ir „Modernizuotos žmogiškųjų išteklių pl÷tros institucijos“). Iki 
BPD įgyvendinimo pabaigos buvo sukurta 15 naujų žmogiškųjų išteklių 
pl÷tros objektų (10 pagal SADM ir 5 pagal ŠMM administruotas BPD 
priemones). Nors bendras naujai sukurtų žmogiškųjų išteklių pl÷tros 
objektų skaičius ir nepasiek÷ BPD priede numatyto rodiklio (planuota 
sukurti 20 tokių objektų), paramos sutartyse numatyti įsipareigojimai 
buvo įvykdyti 100 proc.  
Pagal BPD 1.5 priemonę iš viso buvo modernizuotos 1076 žmogiškųjų 
išteklių pl÷tros institucijos (1035 ŠMM ir 41 SADM administruojamose 
srityse) ir 53,8 karto viršijo planuotą BPD priede rodiklį (buvo numatyta 
20). Šį skaičių sudaro: 

- renovuotos 35 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijos 
(Mokytojų kompetencijos centro projektas „Švietimo centrų 
infrastruktūros pl÷tra“); 

- sukurta 63 institucijas jungianti e-leidybos sistema (Kauno 
technologijos universiteto projektas „Lietuvos akademin÷s e-
leidybos sistemos sukūrimas“); 

- modernizuota 11 švietimo ir mokslo institucijų, dalyvaujančių 
Kauno technologijos universiteto projekte „Lietuvos mokslo ir 
studijų informacijos sistemos akademin÷s dalies sukūrimas ir 
bandomasis įdiegimas“; 

- sukurtas 59 institucijas jungiantis nuotolinio mokymosi tinklas 
(Kauno technologijos universiteto projektas „Informacin÷mis ir 
komunikacin÷mis technologijoms grįsto nuotolinio mokymosi tinklo 
pl÷tra Lietuvoje“); 

- modernizuota 16 Vilniaus miesto gimnazijų (Vilniaus A. 
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Mickevičiaus gimnazijos projektas „Interaktyvios mokymo įrangos 
įsigijimas ir įdiegimas Vilniaus gimnazijose“); 

- modernizuotos 26 bendrojo lavinimo mokyklos (Švietimo pl÷tot÷s 
centro projektas „Technologinio ugdymo aplinkos rekonstravimas 
ir modernizavimas užtikrinant mokinių pasirinkimo galimybes ir 
mokymosi nes÷km÷s pavojaus mažinimą pagrindiniame ir 
viduriniame ugdyme“); 

- modernizuotos 28 pedagogin÷s psichologin÷s tarnybos 
(Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektas 
„Pedagoginių psichologinių tarnybų pl÷tra“); 

- modernizuotos iš viso 32 nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos 
skirtinguose Lietuvos rajonuose: Telšiuose, Rumšišk÷se, Biržuose, 
Alytuje, Griškabūdyje, Širvintose, Var÷noje ir kitur; 

- rekonstruotos 7 neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos paslaugas 
teikiančios institucijos; 

- modernizuotos kitos švietimo ir mokslo, Lietuvos darbo rinkos 
profesinio mokymo sistemos institucijos ir Lietuvos darbo biržos 
teritorin÷s darbo biržos. 

Įgyvendinant BPD 1.5 priemon÷s veiklas bendrų sukurtų / išsaugotų 
darbo vietų skaičiaus rodiklis (buvo sukurtos / išsaugotos 4548,9 bendros 
darbo vietos, iš jų 2033,9 bendros darbo vietos pagal SADM 
administruojamas sritis ir 2515 bendrų darbo vietų pagal ŠMM 
administruojamas sritis) viršytas 1,82 karto lyginant su BPD priede 
nustatytu rodikliu (2500 bendrų darbo vietų). Tam įtakos tur÷jo šio 
rodiklio apskaičiavimo metodikos pasikeitimas projekto įgyvendinimo 
metu pagal pasirašytas paramos sutartis ir atsargus pareišk÷jų galimybių 
vertinimas siekiant šio rodiklio. Nors rezultato rodiklio „Bendras sukurtų / 
išlaikytų darbo vietų skaičius 2500 vnt., iš jų: moterų 1250 vnt.”, 
atsiradęs d÷l lygių galimybių principo įgyvendinimo, pasiekimas lyginant 
su BPD numatyta šio rodiklio kiekybine išraiška buvo pasiektas 81 proc. 
(buvo sukurtos 1007 bendrų darbo vietų moterims), manytume, tam 
didesn÷s įtakos tur÷jo bendra švietimo ir mokslo, infrastruktūros kūrimo 
specifika ir jose dirbanti darbuotojų struktūra pagal lytį, o ne kitos 
galimos priežastys. Bet kokiu atveju, pastebimas šio rodiklio viršijimas ir 
visų paramos sutartyse numatytų rodiklių did÷jimas leidžia daryti išvadą, 
kad numatyti rezultatai buvo pasiekti, o projektų įgyvendinimas 
pasižym÷jo aukštu efektyvumu.  
BPD 1.5 priemon÷s poveikio rodikliai (kurie tik iš dalies atspindi realų BPD 
priemon÷s poveikį) buvo pasiekti nežymiai.  
Nors poveikio rodikliai („Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius: iš viso 
2000 vnt. (v/m)” ir „Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius, 2000 vnt. iš 
jų: moterų 1000 vnt.”) BPD 1.5 priemon÷s mastu pasiekti nepakankamai 
(atitinkamai buvo įsteigtos 602,36 papildomos darbo vietos ir 260,03 
papildomų darbo vietų moterims), tai l÷m÷ objektyvios priežastys (šis 
rodiklis buvo neįpareigojantis pareišk÷jams, prasid÷jo pasaulin÷ 
ekonomikos kriz÷, visoje šalyje smarkiai išaugo nedarbas, biudžetin÷s 
institucijos ieškojo būdų kaip optimizuoti savo išlaidas, o tokia aplinka yra 
akivaizdžiai nepalanki naujų darbo vietų kūrimui), tačiau iš esm÷s 
galutiniam uždavinio (atsižvelgiant į jo turinį) pasiekimo laipsniui tai 
įtakos netur÷jo. Pagrindin÷s tokio nedidelio rodiklio pasiekimo masto 
priežastys buvo kvalifikuotos darbo j÷gos trūkumas ekonominio augimo 
metu ir išlaidų bei darbuotojų mažinimas biudžetin÷se ir mokslo 
institucijose bei privačiame sektoriuje ekonominio nuosmukio sąlygomis 
(tokia aplinka yra akivaizdžiai nepalanki naujų darbo vietų kūrimui). 
Neabejotinai galima teigti, kad pagal BPD 1.5 priemonę finansuotas 
reikalingos įrangos įsigijimas, infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas 
tur÷jo didel÷s įtakos BPD II prioriteto – žmogiškųjų išteklių pl÷tros – 
priemonių įgyvendinimo efektyvumui, jų projektų s÷kmingumui ir 
rezultatų kokybei. Ir nors finansavimo poreikis smarkiai viršijo BPD 1.5 
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priemon÷s l÷šas, taip užkertant kelią visiškai sinergijai tarp BPD 1.5 
priemon÷s ir BPD II prioriteto, visi BPD 1.5 priemon÷s paramos sutartyse 
numatyti rodikliai buvo pasiekti, o atskirais atvejais ir viršyti. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įgyvendintas didžiąja dalimi. 1 uždavinio pasiekimui nedidelę 
neigiamą įtaką tur÷jo dalies rezultatų ir pasiekimų rodiklių nepasiekimas 
lyginant su BPD priede numatytais rodikliais. Tačiau daug didesnis nei 
planuota modernizuotų žmogiškųjų išteklių pl÷tros institucijų skaičius 
sudar÷ esmines prielaidas žmogiškųjų išteklių pl÷trai ir papild÷ pagal BPD 
II prioritetą finansuotas veiklas. Kartu atkreiptinas d÷mesys, kad visi 
paramos sutartyse numatyti rodikliai buvo visiškai pasiekti, o atskirais 
atvejais ir viršyti. Taip pat dalinį šio uždavinio nepasiekimą nul÷m÷ didel÷ 
konkurencija tarp pareišk÷jų, tod÷l nebuvo galimyb÷s finansuoti visų su 
BPD II prioritetu susijusių projektų ir tai iš dalies tur÷jo įtakos šių 
projektų įgyvendinimui. 

 
2 uždavinys – gerinti švietimo kokybę modernizuojant mokymosi aplinką ir 
gerinant švietimo infrastruktūrą. 

Veiklos sritys  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− mokymosi visą gyvenimą infrastruktūros pl÷tra, ypatingą d÷mesį 
skiriant teritorinių skirtumų mažinimui ir paslaugų prieinamumo 
didinimui;  

− infrastruktūros, bazin÷s įrangos, reikalingos švietimui, profesiniam 
mokymui, mokslui ir studijoms, atnaujinimas;  

− mokymosi visą gyvenimą sąlygų pl÷tra diegiant modernias IT;  
− „iškritimo“ iš bendrojo mokymo sistemos prevencijos infrastruktūros 
sukūrimas;  

− technin÷s dokumentacijos rengimas, tyrimų ir kitos veiklos, susijusios 
su projekto įgyvendinimu, atlikimas. 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 2 uždavinį buvo modernizuojama mokymosi aplinka, darant 
ją patrauklesne moksleiviams ir mokytojams, studentams ir d÷stytojams, 
įrengiami atskirų dalykų kabinetai, kompiuterizuotos klas÷s – tai leido 
prisijungti prie interneto prieigų ar duomenų bazių, perkami baldai, 
atskirų kabinetų specializuota įranga, gerinanti švietimo infrastruktūrą, 
pvz.: 

- buvo renovuotos 35 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijos 
(Mokytojų kompetencijos centro projektas „Švietimo centrų 
infrastruktūros pl÷tra“);  

- modernizuota 11 švietimo ir mokslo institucijų, dalyvaujančių 
Kauno technologijos universiteto projekte „Lietuvos mokslo ir 
studijų informacijos sistemos akademin÷s dalies sukūrimas ir 
bandomasis įdiegimas“;  

- modernizuota 16 Vilniaus miesto gimnazijų (Vilniaus A. 
Mickevičiaus gimnazijos projektas „Interaktyvios mokymo įrangos 
įsigijimas ir įdiegimas Vilniaus gimnazijose“);  

- modernizuotos 26 bendrojo lavinimo mokyklos (Švietimo pl÷tot÷s 
centro projektas „Technologinio ugdymo aplinkos rekonstravimas 
ir modernizavimas užtikrinant mokinių pasirinkimo galimybes ir 
mokymosi nes÷km÷s pavojaus mažinimą pagrindiniame ir 
viduriniame ugdyme“);  

- modernizuotos 28 pedagogin÷s psichologin÷s tarnybos 
(Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektas 
„Pedagoginių psichologinių tarnybų pl÷tra“);  

- modernizuotos kitos švietimo ir mokslo, socialinių paslaugų 
institucijos. 

Šio uždavinio pasiekimas tiesiogiai susijęs su visais priemon÷s pasiekimų, 
rezultatų ir poveikio rodikliais, kurie BPD 1.5 priemon÷s mastu įgyvendinti 
nepakankamai, iš esm÷s galutiniam uždavinio (atsižvelgiant į jo turinį) 
pasiekimo laipsniui įtakos netur÷jo (žr. platesnį komentarą aukščiau).  
Įgyvendinant BPD 1.5 priemon÷s veiklas bendrų sukurtų / išsaugotų 
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darbo vietų skaičiaus rodiklis (buvo sukurtos / išsaugotos 4548,9 bendros 
darbo vietos, iš jų 2033,9 bendros darbo vietos pagal SADM ir 2515 
bendrų darbo vietų pagal ŠMM administruojamas sritis) viršytas 1,82 
karto lyginant su BPD priede nustatytu rodikliu (2500 bendrų darbo vietų; 
plačiau – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme). 
Nors poveikio rodikliai („Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius: iš viso 
2000 vnt. (v/m)” ir „Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius, 2000 vnt. iš 
jų: moterų 1000 vnt.”) BPD 1.5 priemon÷s mastu pasiekti nepakankamai 
(atitinkamai buvo įsteigtos 602,36 papildomos darbo vietos ir 260,03 
papildomų darbo vietų moterims; detaliau – 1 uždavinio pasiekimo 
aprašyme). 

Uždavinio 
pasiekimas 

2 uždavinio pasiekimas vertintinas kaip įgyvendintas, nes 2009 m. 
švietimo ir mokslo srityje pastebimi aiškūs mokinių ir studentų 
aprūpinimo kompiuteriais pokyčiai (2003–2009 m. duomenys), kurių 
skaičius šiuo laikotarpiu išaugo daugiau kaip du kartus. Taip pat ženklesni 
pokyčiai pastebimi švietimo įstaigų prisijungimo prie plačiajuosčio 
interneto, kompiuterizuotų darbo vietų įrengimo bibliotekose, IT 
panaudojimo mokymo, mokslinių tyrimų procese ir pan. pokyčiai. BPD 1.5 
priemon÷s pagalba buvo modernizuota net 1076 ir sukurta 15 naujų 
žmogiškųjų išteklių pl÷tros institucijų, įgyvendinant visus paramos 
sutartyse numatytus įsipareigojimus. 

 
3 uždavinys – sukurti sąlygas formuoti dinamišką Lietuvos MTEP bazę. 

Veiklos sritys  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− infrastruktūros, bazin÷s įrangos, reikalingos švietimui, profesiniam 
mokymui, mokslui ir studijoms, atnaujinimas; 

− mokymosi visą gyvenimą sąlygų pl÷tra diegiant modernias IT; 
− technin÷s dokumentacijos rengimas, tyrimų ir kitos veiklos, susijusios 
su projekto įgyvendinimu, atlikimas. 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 3 uždavinį aukštosiose mokyklose, mokslo institutuose buvo 
atnaujintos ir modernizuotos mokomosios-mokslin÷s laboratorijos, 
sukurta žmogiškųjų ir materialinių resursų baz÷ tarpdisciplininių tyrimų 
srityse, atnaujinta mokslinių tyrimų, mokymų infrastruktūra. 
Šio uždavinio pasiekimas tiesiogiai susijęs su visais priemon÷s pasiekimų, 
rezultatų ir poveikio rodikliais, kurie BPD 1.5 priemon÷s mastu pasiekti 
nepakankamai, iš esm÷s galutiniam uždavinio (atsižvelgiant į jo turinį) 
pasiekimo laipsniui įtakos netur÷jo (žr. platesnį komentarą aukščiau).  
D÷l BPD 1.5 priemon÷s įvykusios investicijos iš dalies užtikrino gana 
ženklų finansavimą švietimo ir mokslo įstaigų infrastruktūros pl÷trai ir 
sukūr÷ prielaidas toliau s÷kmingai pl÷totis inovacijų paramos 
infrastruktūrai – MTP, integruotiems mokslo, studijų ir verslo centrams 
(sl÷niams):  

- buvo sukurta 63 institucijas jungianti e-leidybos sistema (Kauno 
technologijos universiteto projektas „Lietuvos akademin÷s e-
leidybos sistemos sukūrimas“);  

- modernizuota 11 švietimo ir mokslo institucijų, dalyvaujančių 
Kauno technologijos universiteto projekte „Lietuvos mokslo ir 
studijų informacijos sistemos akademin÷s dalies sukūrimas ir 
bandomasis įdiegimas“;  

- sukurtas 59 institucijas jungiantis nuotolinio mokymosi tinklas 
(Kauno technologijos universiteto projektas „Informacin÷mis ir 
komunikacin÷mis technologijoms grįsto nuotolinio mokymosi tinklo 
pl÷tra Lietuvoje“);  

- atnaujinta tarpdisciplininių tyrimų eksperimentin÷ baz÷ 
medžiagotyros, biotechnologijos ir aplinkotyros srityse 
įgyvendinant atitinkamo pavadinimo projektą; 

-  atnaujinta infrastruktūra, reikalinga ląstelių ir audinių tyrimams 
kardiologijoje; 

- sukurtas žem÷s ir miškų ūkio augalų biotechnologinių tyrimų 
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tinklas; 
- sukurtas nacionalinis lazerių mokslo ir technologijų centras; 
- modernizuotos kitos švietimo ir mokslo, socialinių paslaugų 

institucijos. 
Mokslinių tyrimų ir mokymų infrastruktūra, nepaisant skirtos finansin÷s 
paramos, išlieka sritimi, kur būtinos tolesn÷s ir nuolatin÷s investicijos 
siekiant Lisabonos strategijos, Bolonijos proceso įgyvendinimo tikslų, 
Lietuvos MTTP tarptautinio konkurencingumo, aukštos specialistų rengimo 
kokyb÷s. 
Įgyvendinant BPD 1.5 priemon÷s veiklas bendrų sukurtų / išlaikytų darbo 
vietų skaičiaus rodiklis (buvo sukurtos / išsaugotos 4548,9 bendros darbo 
vietos, iš jų 2033,9 bendros darbo vietos pagal SADM ir 2515 bendrų 
darbo vietų pagal ŠMM administruojamas sritis) viršytas 1,82 karto 
lyginant su BPD priede nustatytu rodikliu (2500 bendrų darbo vietų; 
plačiau – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme). 
Nors poveikio rodikliai („Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius: iš viso 
2000 vnt. (v/m)” ir „Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius, 2000 vnt. iš 
jų: moterų 1000 vnt.”) BPD 1.5 priemon÷s mastu pasiekti nepakankamai 
(atitinkamai buvo sukurtos 602,36 papildomos darbo vietos ir 260,03 
papildomų darbo vietų moterims; detaliau – 1 uždavinio pasiekimo 
aprašyme). 

Uždavinio 
pasiekimas 

3 uždavinio pasiekimas vertintinas kaip įgyvendintas, nes BPD 1.5 
priemon÷s pagalba buvo modernizuota net 1076 bei sukurta 15 naujų 
žmogiškųjų išteklių pl÷tros institucijų, pasiekiant visus paramos sutartyse 
numatytus įsipareigojimus. 

 
4 uždavinys – panaudoti visas IT teikiamas galimybes tobulinant švietimo 
prieinamumą ir mokymo teikimą kaimo vietovių gyventojams, gerinti mokymosi 
visą gyvenimą ir darbo rinkos paslaugų kokybę. 

Veiklos sritys  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− mokymosi visą gyvenimą infrastruktūros pl÷tra, ypatingą d÷mesį 
skiriant teritorinių skirtumų mažinimui ir paslaugų prieinamumo 
didinimui;  

− infrastruktūros, bazin÷s įrangos, reikalingos švietimui, profesiniam 
mokymui, mokslui ir studijoms, atnaujinimas;  

− „iškritimo“ iš bendrojo mokymo sistemos prevencijos infrastruktūros 
sukūrimas;  

− profesinio orientavimo, konsultavimo baz÷s atnaujinimas. 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 4 uždavinį buvo atnaujinamos institucijose naudojamos IRT, 
formuojamos įvairios tinklin÷s institucijos, kuriose atsirado kokybiškai 
naujos veiklos kuriant ar pritaikant IT teikiamas galimybes: 

- buvo sukurta 63 institucijas jungianti e-leidybos sistema (Kauno 
technologijos universiteto projektas „Lietuvos akademin÷s e-
leidybos sistemos sukūrimas“);  

- modernizuota 11 švietimo ir mokslo institucijų, dalyvaujančių 
Kauno technologijos universiteto projekte „Lietuvos mokslo ir 
studijų informacijos sistemos akademin÷s dalies sukūrimas ir 
bandomasis įdiegimas“;  

- sukurtas 59 institucijas jungiantis nuotolinio mokymosi tinklas 
(Kauno technologijos universiteto projektas „Informacin÷mis ir 
komunikacin÷mis technologijoms grįsto nuotolinio mokymosi tinklo 
pl÷tra Lietuvoje“);  

- modernizuota 16 Vilniaus miesto gimnazijų (Vilniaus A. 
Mickevičiaus gimnazijos projektas „Interaktyvios mokymo įrangos 
įsigijimas ir įdiegimas Vilniaus gimnazijose“);  

- įdiegta atvira profesinio informavimo, konsultavimo, orientavimo 
sistema, sukuriant programinę įrangą ir įsteigiant PIT visoje 
Lietuvoje, sudaryta galimyb÷ iš AIKOS duomenų baz÷s pateikti 
duomenis į Europos informacinę sistemą PLOTEUS; lygiagrečiai 
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buvo vykdomas ir 2.4 priemon÷s projektas, kuriuo sukurti 
kvalifikacijų, studijų programų aprašai lietuvių ir anglų kalbomis 
talpinami į BPD 1.5 priemon÷s projekto sukurtą sistemą; 

- atnaujinti visai švietimo ir mokslo sistemai reikalingi LITNET 
regioniniai centrai;     

- modernizuotos kitos švietimo ir mokslo, socialinių paslaugų 
institucijos. 

Šio uždavinio rodikliai tiesiogiai susijęs su visais priemon÷s pasiekimų, 
rezultatų ir poveikio duomenimis. Nors poveikio rodikliai BPD 1.5 
priemon÷s mastu pasiekti nepakankamai, iš esm÷s galutiniam uždavinio 
(atsižvelgiant į jo turinį) pasiekimo laipsniui įtakos netur÷jo (žr. platesnį 
komentarą aukščiau). 
Įgyvendinant BPD 1.5 priemon÷s veiklas bendrų sukurtų / išlaikytų darbo 
vietų skaičiaus rodiklis (buvo sukurtos / išsaugotos 4548,9 bendros darbo 
vietos, iš jų 2033,9 bendros darbo vietos pagal SADM ir 2515 bendrų 
darbo vietų pagal ŠMM administruojamas sritis) buvo viršytas 1,82 karto 
lyginant su BPD priede nustatytu rodikliu (2500 bendrų darbo vietų; 
plačiau – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme). 
Siekiant užtikrinti paslaugų bedarbiams ir asmenims, įsp÷tiems apie 
atleidimą iš darbo, paslaugų prieinamumą ir aukštą profesinio mokymo 
paslaugų kokybę, įgyvendinant šį uždavinį taip pat buvo investuojama į 
Lietuvos darbo rinkos profesinio mokymo sistemos infrastruktūros pl÷trą 
ir renovaciją. Įgyvendinant projektą „Lietuvos darbo rinkos mokymo ir 
konsultavimo sistemos infrastruktūros gerinimas, modernizuojant 
regioninius darbo rinkos mokymo ir konsultavimo centrus“ buvo 
atnaujinta Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos darbo rinkos mokymo 
centrų infrastruktūra: pastatyti 4 ir 1 rekonstruotas infrastruktūros 
objektas. Be to, siekiant užtikrinti profesinio mokymo paslaugų kokybę, 
buvo įsigyta 1870 vienetų / komplektų technikos ir įrangos. Tai leido 
pagerinti išmokimo įgūdžius ir juos priartinti prie rinkos poreikių. 
Nors poveikio rodikliai („Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius: iš viso 
2000 vnt. (v/m)” ir „Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius, 2000 vnt. iš 
jų: moterų 1000 vnt.”) BPD 1.5 priemon÷s mastu pasiekti nepakankamai 
(atitinkamai buvo sukurtos 602,36 papildomos darbo vietos ir 260,03 
papildomų darbo vietų moterims; detaliau – 1 uždavinio pasiekimo 
aprašyme). 

Uždavinio 
pasiekimas 

4 uždavinio pasiekimas vertinamas kaip įgyvendintas, nes BPD vykdymo 
laikotarpiu Lietuvoje buvo pastebimi ženklesni pokyčiai tokiose srityse 
kaip švietimo įstaigų prisijungimas prie plačiajuosčio interneto, 
kompiuterizuotų darbo vietų įrengimas bibliotekose, IT panaudojimas 
mokymo, mokslinių tyrimų procese ir pan., tai leidžia teigti, kad BPD 1.5 
priemon÷ ir jos įgyvendinti projektai paskatino min÷tus procesus. BPD 1.5 
priemon÷ pad÷jo modernizuoti net 1076 ir sukurti 15 naujų žmogiškųjų 
išteklių (švietimo ir mokslo, profesinio mokymo) pl÷tros institucijų, 
pasiekti visus paramos sutartyse numatytus įsipareigojimus. 

 
5 uždavinys – pl÷toti darbo biržų geb÷jimą teikti tinkamos kokyb÷s įdarbinimo 
paslaugas. 

Veiklos sritys  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− darbo biržų infrastruktūros atnaujinimas;  
− mokymosi visą gyvenimą ir darbo biržų aplinkos pritaikymas 
neįgaliesiems. 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 5 uždavinį daugiausia d÷mesio buvo skirta teritorinių 
darbo biržų infrastruktūros gerinimui. Vykdant šią veiklos sritį buvo 
siekiama pagerinti Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų 
teikiamų paslaugų darbdaviams ir ieškantiems darbo bei 
siekiantiems profesin÷s karjeros kokybę ir prieinamumą. 
Įgyvendinant projektą „Lietuvos darbo rinkos mokymo ir 
konsultavimo sistemos infrastruktūros gerinimas, modernizuojant 
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regioninius darbo rinkos mokymo ir konsultavimo centrus“ bei 
siekiant didesnio projekto tikslinių grupių nedarbo, teikiamų 
profesinio mokymo paslaugų prieinamumo, sudaryti darbo rinkos 
poreikius atitinkančias mokymosi sąlygas, pastatyti trys ir 
rekonstruotas vienas teritorinių darbo biržų infrastruktūros objektas. 
Pastatai visiškai įrengti, aprūpinti reikiama materialine baze, 
pritaikyti aptarnauti neįgaliuosius. Be to, siekiant užtikrinti 
profesinio mokymo paslaugų kokybę, buvo įsigyta 1870 vienetų / 
komplektų technikos ir įrangos. Tai pagerino išmokimo įgūdžius ir 
juos priartino prie rinkos poreikių. Vykdant projektą „Darbo biržų 
infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų pl÷tra“ buvo atnaujinta 
keturių Lietuvos teritorinių darbo biržų veikla, įstaigos aprūpintos 
reikiama materialine baze.  
Šio uždavinio pasiekimas tiesiogiai susijęs su priemon÷s rezultatų ir 
poveikio rodikliais. Įgyvendinant BPD 1.5 priemon÷s veiklas bendrų 
sukurtų / išlaikytų darbo vietų skaičiaus rodiklis (buvo sukurtos / 
išsaugotos 4548,9 bendros darbo vietos, iš jų 2033,9 bendros darbo 
vietos pagal SADM ir 2515 bendrų darbo vietų pagal ŠMM 
administruojamas sritis) viršytas 1,82 karto lyginant su BPD priede 
nustatytu rodikliu (2500 bendrų darbo vietų; plačiau – 1 uždavinio 
pasiekimo aprašyme). 
Nors poveikio rodikliai („Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius: iš 
viso 2000 vnt. (v/m)” ir „Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius, 
2000 vnt. iš jų: moterų 1000 vnt.”) BPD 1.5 priemon÷s mastu 
pasiekti nepakankamai (atitinkamai buvo sukurtos 602,36 
papildomos darbo vietos ir 260,03 papildomų darbo vietų moterims; 
detaliau – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme). 

Uždavinio 
pasiekimas 

Darbo biržų geb÷jimų teikti tinkamos kokyb÷s įdarbinimo paslaugas 
stiprinimo projektai tur÷jo ženklios ir tiesiogin÷s įtakos uždavinių ir 
bendrų BPD 1.5 priemon÷s rodiklių pasiekimui, nes buvo 
modernizuoti trys ir pastatytas vienas naujas žmogiškųjų išteklių 
(socialin÷s apsaugos ir darbo) pl÷tros institucijų infrastruktūros 
objektas, įvykdant visus paramos sutartyse numatytus 
įsipareigojimus. Tai ženkliai prisid÷jo prie priemon÷s įvykdymo 
efektyvumo, tod÷l 5 uždavinys vertintinas kaip įgyvendintas. 

 
6 uždavinys – gerinti neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos infrastruktūros kokybę ir 
prieinamumą. 

Veiklos sritys  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− neįgaliųjų profesin÷s bei darbin÷s reabilitacijos infrastruktūros 
pl÷tra;  

− technin÷s dokumentacijos rengimas, tyrimų ir kitos veiklos, 
susijusios su projekto įgyvendinimu, atlikimas.  

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 6 uždavinį buvo orientuotasi į neįgaliųjų profesin÷s 
reabilitacijos infrastruktūros pl÷trą. Parama skirta steigti ir vystyti 
įstaigas, teikiančias profesin÷s reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems 
šalies regionuose, siekiant, kad materialin÷ baz÷ atitiktų profesin÷s 
reabilitacijos poreikius. 
Įgyvendinant šiam uždaviniui pasiekti numatytas BPD 1.5 
priemon÷s veiklas buvo modernizuotos / rekonstruotos 7 neįgaliųjų 
profesin÷s reabilitacijos paslaugas teikiančios institucijos. 
Šio uždavinio pasiekimas tiesiogiai susijęs su priemon÷s rezultatų ir 
poveikio rodikliais. Vykdant BPD 1.5 priemon÷s veiklas bendrų 
sukurtų / išlaikytų darbo vietų skaičiaus rodiklis (buvo sukurtos / 
išsaugotos 4548,9 bendros darbo vietos, iš jų 2033,9 bendros darbo 
vietos pagal SADM ir 2515 bendrų darbo vietų pagal ŠMM 
administruojamas sritis) viršytas 1,82 karto lyginant su BPD priede 
nustatytu rodikliu (2500 bendrų darbo vietų; plačiau – 1 uždavinio 
pasiekimo aprašyme). 
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Nors poveikio rodikliai („Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius: iš 
viso 2000 vnt. (v/m)” ir „Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius, 
2000 vnt. iš jų: moterų 1000 vnt.”) BPD 1.5 priemon÷s mastu 
pasiekti nepakankamai (atitinkamai buvo sukurtos 602,36 
papildomos darbo vietos ir 260,03 papildomų darbo vietų moterims; 
detaliau – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme). 

Uždavinio 
pasiekimas 

Socialiniu aspektu, atsižvelgiant į tai, kad neįgaliems žmon÷ms labai 
sunku integruotis darbo rinkoje, įgyvendinant BPD 1.5 priemonę 
pagal šį uždavinį buvo pl÷tojama profesin÷s reabilitacijos paslaugų 
infrastruktūra, didinamas teikiamų paslaugų prieinamumas, tod÷l 6 
uždavinys vertintinas kaip įgyvendintas.  

 
7 uždavinys – didinti socialinių paslaugų įvairovę ir gerinti kokybę atsižvelgiant į 
darbo rinką. 

Veiklos sritys  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros kūrimas ir renovacija;  
− nenaudojamų pastatų pritaikymas bendruomen÷s poreikiams;  
− technin÷s dokumentacijos rengimas, tyrimų ir kitos veiklos, susijusios 
su projekto įgyvendinimu, atlikimas.  

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 7 uždavinį buvo orientuojamasi į nestacionarių socialinių 
paslaugų infrastruktūros pl÷trą (iš dalies tenkinant ir 6 priemon÷s 
uždavinį). Pagrindin÷s remiamos veiklos ap÷m÷ nestacionarių socialinių 
paslaugų gerinimą mažinant socialinių paslaugų infrastruktūros skirtumus 
savivaldyb÷se, dekoncentruojant ir decentralizuojant socialinių paslaugų 
organizavimą ir teikimą, didinant jų įvairovę, modernizuojant socialinių 
paslaugų įstaigų materialinę bazę ir prisidedant prie pačių asmenų, 
kuriems skirtos socialin÷s paslaugos, arba tokių asmenų šeimos narių 
sugrįžimo į darbo rinką. Pl÷tojant nestacionarių socialinių paslaugų 
kokybę ir prieinamumą skirtinguose Lietuvos rajonuose buvo atnaujinami 
ar naujai steigiami dienos socialin÷s globos, krizių centrai (moterų, vyrų, 
šeimos), mišrios socialinių paslaugų įstaigos ir savarankiško ar laikino 
gyvenimo namai, tarp jų nestacionarių socialinių paslaugų, dienos centrai 
Telšiuose, Rumšišk÷se, Biržuose, Alytuje, Griškabūdyje, Širvintose, 
Var÷noje ir kitur. 
Įgyvendinant šį uždavinį buvo pastatytos trys naujos ir modernizuotos / 
rekonstruotos 32 nestacionarias socialines paslaugas teikiančios 
institucijos. 
 Šio uždavinio pasiekimas tiesiogiai susijęs su priemon÷s rezultatų ir 
poveikio rodikliais. Įgyvendinant BPD 1.5 priemon÷s veiklas bendrų 
sukurtų / išlaikytų darbo vietų skaičiaus rodiklis (buvo sukurtos / 
išsaugotos 4548,9 bendros darbo vietos, iš jų 2033,9 bendros darbo 
vietos pagal SADM ir 2515 bendrų darbo vietų pagal ŠMM 
administruojamas sritis) buvo viršytas 1,82 karto lyginant su BPD priede 
nustatytu rodikliu (2500 bendrų darbo vietų; plačiau – 1 uždavinio 
pasiekimo aprašyme). 
Nors poveikio rodikliai („Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius: iš viso 
2000 vnt. (v/m)” ir „Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius, 2000 vnt. iš 
jų: moterų 1000 vnt.”) BPD 1.5 priemon÷s mastu pasiekti nepakankamai 
(atitinkamai buvo sukurtos 602,36 papildomos darbo vietos ir 260,03 
papildomų darbo vietų moterims; detaliau – 1 uždavinio pasiekimo 
aprašyme). 

Uždavinio 
pasiekimas 

Pagrindinis nestacionarių socialinių paslaugų tikslas – padidinti negalinčių 
savimi pasirūpinti žmonių geb÷jimus ir iniciatyvą pasirūpinti savimi bei 
integruotis į visuomenę. Atsižvelgiant į tai buvo pl÷tojama šiems 
žmon÷ms skirta nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūra, 
didinamas teikiamų paslaugų prieinamumas taip prisidedant prie pačių 
asmenų, kuriems skirtos socialin÷s paslaugos, arba tokių asmenų šeimos 
narių sugrįžimui į darbo rinką. Analizuojant 2007–2008 m. statistinius 
duomenis galima pasteb÷ti, kad lyginant su ankstesniu laikotarpiu (2004–



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 

 169 

2006 m.) Lietuvoje smarkiai išaugo žmonių, gavusių nestacionarias 
socialines paslaugas, skaičius krizių, psichologin÷s ir socialin÷s 
reabilitacijos centruose, tod÷l 7 uždavinys vertintinas kaip įgyvendintas. 

 
BPD 1.5 priemon÷s tikslas – mažinti teritorinius darbo rinkos paslaugų skirtumus, pl÷toti 
ir atnaujinti švietimo, mokslinių tyrimų ir pl÷tros, profesinio rengimo, konsultavimo, 
profesinio mokymo sektorių infrastruktūrą, gerinti šių paslaugų kokybę, mažinti atotrūkį 
tarp šių paslaugų, teikiamų Lietuvoje ir atitinkamų paslaugų, teikiamų pirmaujančiose ES 
valstyb÷se, lygio. 

Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys – įgyvendintas didžiąja dalimi; 
2 uždavinys – įgyvendintas; 
3 uždavinys – įgyvendintas; 
4 uždavinys – įgyvendintas; 
5 uždavinys – įgyvendintas; 
6 uždavinys – įgyvendintas; 
7 uždavinys – įgyvendintas. 

Tikslo 
pasiekimas 

Priemon÷s tikslo pasiekimas vertintinas kaip išsamus, nes iš esm÷s  
įgyvendinti visi uždaviniai: buvo modernizuotas didesnis nei planuota 
žmogiškųjų išteklių pl÷tros institucijų skaičius, tai sudar÷ esmines prielaidas 
žmogiškųjų išteklių pl÷trai ir papild÷ pagal BPD II prioritetą finansuotas 
veiklas, be to, 2009 m. švietimo ir mokslo srityje pastebimi aiškūs mokinių 
ir studentų aprūpinimo kompiuteriais pokyčiai (2003–2009 m. laikotarpiu 
išaugo du kartus), padid÷jo švietimo įstaigų prisijungimas prie plačiajuosčio 
interneto, kompiuterizuotų darbo vietų įrengimas bibliotekose, IT 
panaudojimas mokymo, mokslinių tyrimų procese ir pan. Buvo padidintos 
darbo biržų galimyb÷s teikti tinkamos kokyb÷s įdarbinimo paslaugas, o 
darbo rinkos mokymo centrų – geb÷jimai užtikrinti aukštą profesinio 
mokymo paslaugų kokybę, išpl÷tota neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos ir 
nestacionarių socialinių paslaugų teikimui reikalinga infrastruktūra, išaugo 
šių paslaugų prieinamumas – tai rodo BPD įgyvendinimo laikotarpiu 
Lietuvoje padid÷jęs asmenų, gavusių socialines paslaugas krizių, 
psichologin÷s ir socialin÷s reabilitacijos centruose, skaičius.  

 
Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
BPD 1.5 priemon÷ buvo svarbi stiprinant Lietuvos švietimo ir mokslinių tyrimų, 

socialinių paslaugų institucijų infrastruktūrą, papildydama LR valstyb÷s biudžeto skiriamą 
finansavimą, kuris iki pat BPD įgyvendinimo pradžios buvo nepakankamas – institucijos 
stokojo tokio pobūdžio investicijų. Tą patvirtina ir paraiškų pateikimo metu smarkiai 
išaugusi konkurencija tarp pareišk÷jų. BPD 1.5 priemon÷s projektų sąsaja su BPD II 
prioriteto (BPD 2.4 ir 2.5 priemonių) projektų įgyvendinimu buvo nauja patirtis ir 
pasiteisino. Min÷ta sąsaja labai prisid÷jo prie viso BPD II prioriteto projektų s÷kmingo 
įgyvendinimo ir rezultatų kokyb÷s. ERPF ir ESF projektų įgyvendinimas ŠMM 
administruojamų priemonių projektuose pad÷jo atidžiau įvertinti visos švietimo ir mokslo 
sistemos žmogiškųjų išteklių kokyb÷s klausimus, paskatino tęsti prad÷tus sistemos 
pertvarkos ir teis÷kūros procesus. Nors įgyvendinant priemonę, susidurta su įvairiomis 
problemomis, kurių didžioji dalis buvo nulemta pareišk÷jų ir administruojančiųjų institucijų 
patirties stokos, visi probleminiai klausimai buvo efektyviai sprendžiami, atsižvelgiant į 
patirtį tobulinamas 2007–2013 m. ES paramos administravimas (kryžminio finansavimo 
taikymas, procedūrų paprastinimas). Priemon÷ tur÷jo įtakos inovacijų ir projektin÷s veiklos 
kultūros pl÷tojimui Lietuvoje, paskatino ir sustiprino tarpdisciplininį ir tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą, pagerino aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo infrastruktūrą, 
mokslinių tyrimų bazę, paskatino mokslo, studijų institucijas aktyviau dalyvauti 
tarptautin÷se MTEP, studentų mainų programose. BPD 1.5 priemon÷ netiesiogiai paskatino 
teis÷kūros ir kokybinius sisteminius procesus švietimo ir mokslinių tyrimų srityse. 
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2.1.2 BPD III prioritetas „Gamybos sektoriaus pl÷tra“    

BPD III prioritetas l÷m÷ pramon÷s ir verslo konkurencingumas didinimą, aukštos 
prid÷tin÷s vert÷s produktų gamybos skatinimą, pramon÷s struktūrinius pokyčius, daug 
tyrimų reikalaujančių aukštųjų ir vidutinių technologijų įdiegimą. Priemon÷s, remiamos 
pagal šį prioritetą, buvo taip pat skirtos horizontaliesiems pramon÷s ir verslo poreikiams – 
verslumui skatinti, MVĮ pl÷trai, inovacijų diegimui, IT, MTEP veiklai aktyvinti.  

Jei I BPD prioritetas sudar÷ pagrindines sąlygas įgyvendinti ūkio pl÷tros tikslus, tai III 
prioritetas ap÷m÷ aktyvias priemones, skirtas šalies ūkio restruktūrizavimui ir jo 
konkurencingumui paremti. Jam įgyvendinti 2004-2006 m. laikotarpiu iš viso buvo skirta  
24,85 proc. visų BPD įgyvendinimui skirtu ES SF l÷šų – antras iš visų prioritetų. Tai buvo ir 
antras pagal apimtį ERPF l÷šomis finansuojamas prioritetas – 38,09 proc. šio fondo l÷šų. 

 
Prioriteto įgyvendinimo eiga  
 
Pagal BPD III prioritetą buvo: 

• Visą įgyvendinimo laikotarpį planuota paskirstyti 300,662 mln. EUR (1 038,126 
mlrd. Lt) paramos sumą, iš jos 222,429 mln. EUR (768,004 mln. Lt) – ES 
paramos l÷šos.  

• Iki 2009 m. birželio 30 d. panaudota, t. y. išmok÷ta prekių tiek÷jams ir paslaugų 
teik÷jams ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK – 347,026 mln. EUR (1 198,21 
mlrd. Lt), iš kurių ES l÷šos – 232,022 mln. EUR (801,124 mln. Lt; 104,31 proc. 
prioritetui numatytų ES l÷šų). 

• Prioriteto priemonių populiarumą rodo pateiktų paraiškų skaičius, net 4 kartus 
viršijantis sudarytų paramos sutarčių kiekį. Iš viso 2004–2009 m. įgyvendinti 237 
projektai.  
 

Pav. 38. BPD III prioriteto paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius vnt. 
 

867

257 

237 

0 200 400 600 800 1000

Pateikta paraiškų

(vnt) 

Sudaryta suta rčių

(vnt) 

Pabaigti  projekta i
(vnt) 

 
 

• 2008 m. panaudota 180,427 mln. EUR (622,980 mln. Lt), iš kurių ES l÷šos – 
120,135 mln. EUR (414,803 mln. Lt; 54 proc. III prioritetui numatytų ES l÷šų). 

• L÷šų panaudojimo tempai 2008 m. pasiek÷ savo aukščiausią tašką ir sudar÷ BPD III 
prioritete nuo 3.1. „Tiesiogin÷ parama verslui“ – 24,0 proc.; 3.3 „Informacinių 
technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra” – 51,8 proc.; 3.2 „Verslo aplinkos 
gerinimas” – 90,2 proc.; 3.4. „Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos” – net 93,8 
proc. priemon÷ms skirtų ES l÷šų.   

• Iki 2008 m. gruodžio 31 d. panaudota 345,623 mln. EUR (1 193,365 mlrd. Lt) 
paramos suma, iš jos 230,922 mln. EUR (797,327 mln. Lt) ES l÷šos (103,5 proc. 
BPD III prioritetui numatytų ES l÷šų). 

• 2009 m. panaudota 1,403 mln. EUR (4,844 mln. Lt), iš kurių ES l÷šos – 1,1 mln. 
EUR (3,797 mln. Lt; 0,49 proc. BPD III prioritetui  

• numatytų ES l÷šų ).  
• 2009 m. pratęsus BPD įgyvendinimo laikotarpį baigti įgyvendinti tik 3.3. 

„Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra” priemon÷s projektai. 
Pagal šią priemonę 2009 m. panaudota 6,0 proc. priemonei skirtų ERPF l÷šų. Pagal 
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priemonę 3.1. „Tiesiogin÷ parama verslui” l÷šų suma sumaž÷jo 1,8 proc. priemonei 
numatytų ES l÷šų. 
 

Pav. 39. BPD III prioriteto projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas 
2004–2009 m., mln. EUR43. 
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Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos prioriteto įgyvendinimui 
 
BPD III prioriteto įgyvendinimo metas sutapo su šalies ekonominio pakilimo 

laikotarpiu. Lietuvai tapus ES ir Bendrosios rinkos nare atsiv÷r÷ didesn÷s eksporto 
galimyb÷s, atsirado galimyb÷ greitai įeiti į naujas rinkas ar rinkų nišas, taip pat paaštr÷jo 
konkurencija augančioje šalies vidaus rinkoje. Įmon÷s pasinaudojo galimybe atnaujinti 
pasenusias ir perimti modernias technologijas, diegti inovacijas, sukurti bei pasiūlyti rinkai 
naujus, konkurencingesnius produktus ar paslaugas.  

Tuo pačiu d÷l emigracijos atsirado darbo j÷gos trūkumas, smarkiai išaugo darbo 
išteklių kainos. SF paramos intervencija į rinką gana trumpu laikotarpiu suk÷l÷ tiek÷jų, 
rangovų trūkumą ir didino prekių, paslaugų bei darbų kaštus. 

Mokestin÷mis lengvatomis buvo skatinamas namų ūkio kompiuterizavimas, tai ženkliai 
padidino interneto vartotojų skaičių, sudar÷ palankiais sąlygas IT paslaugų ir infrastruktūros 
pl÷trai.  

 
BPD III prioriteto įgyvendinimo problemos 
 
Įgyvendinant BPD III prioriteto priemonių projektus buvo susidurta su pagrindin÷mis 

problemomis:  
• nepakankami pareišk÷jų ir projektų vykdytojų projektų planavimo ir jų 

administravimo geb÷jimai, nepakankamos teisin÷s žinios, daugumai projektų 
vykdytojų iš SF paramos finansuojami projektai buvo nauja veikla; 

• ilgos ir sud÷tingos viešųjų pirkimų procedūros;  
• kainų padid÷jimas ir d÷l to atsiradęs papildomo projektų finansavimo poreikis; 
• rangovų/ tiek÷jų trūkumas ir maža konkurencija d÷l ekonomikos pakilimo ir trumpo 

BPD įgyvendinimo laikotarpio;  
• nepakankami paramą administruojančiųjų institucijų administraciniai geb÷jimai, 

(ypač BPD periodo pradžioje), didel÷ darbuotojų kaita d÷l geresnio darbo 
apmok÷jimo privačiame sektoriuje. 
 
 

Lentel÷  83. Pagrindin÷s problemos ir jų sprendimo būdai 
                                           
43 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo 
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Problemos Problemų sprendimo būdai 
Pareišk÷jų ir projektų vykdytojų patirties 
stoka ar jos nebuvimas planuojant ir 
įgyvendinant projektus, teisinių žinių stoka. 
Iš to kylančios pasekm÷s: 
� nepakankama paraiškų kokyb÷, 
nepakankamai įvertinti rizikos veiksniai, 
neatsižvelgta į teis÷s aktų, 
reglamentuojančių projektų 
įgyvendinimą, nuostatas, o tai didino SF 
paramą administruojančių institucijų 
darbuotojų darbo krūvį, kas l÷m÷ visų 
paraiškų vertinimo v÷lavimą ir v÷lesnį 
paramos projektams paskirstymą, 
atitinkamai – projektų įgyvendinimo 
v÷lavimą ir su tuo susijusias problemas; 

� su paraiškomis teikiami nevisiškai 
sutvarkyti arba nepateikiami visai: 
nekilnojamo turto (žem÷s, pastatų, 
statinių) nuosavyb÷s/ valdymo 
dokumentai teritorinio planavimo 
dokumentai, kurių gavimas / 
sutvarkymas paraiškos vertinimo metu 
l÷m÷ dideles laiko sąnaudas ir v÷lino 
paraiškų vertinimo procesą; 

� blogai suplanuotos projekto veiklos, jų 
įgyvendinimo laikas, ištekliai ir pan.  
Atsižvelgiant į tai vyko dažni projektų 
veiklų plano ir biudžeto keitimai projektų 
įgyvendinimo metu; d÷l to atitinkamai 
buvo reikalingi didesni  
administruojančiųjų institucijų žmogiškieji 
ir laiko ištekliai, Pvz., infrastruktūriniuose 
projektuose, atlikus techninį 
projektavimą, keit÷si darbų apimtys ir kai 
kurie darbai, nes statybų/ rekonstrukcijos 
skaičiuojamoji kaina buvo nustatoma tik 
tiksliai nustačius būsimus konkrečius 
darbus, tikslinami darbų kiekiai, kartais 
paaišk÷davo defektai, kurių nebuvo 
galima numatyti iš anksto, d÷l išaugusių 
darbų kainų kai kurių darbų teko 
atsisakyti, o tai sąlygojo projektų 
pakeitimus. Pakeitimai tai pat buvo susiję 
su veiklų tvarkaraščiu, numatomų 
įgyvendinti veiklų kiekiu, projektą 
vykdančiais darbuotojais; 

� l÷tas prisitaikymas prie SF paramą 
reglamentuojančių teis÷s aktų 
reikalavimų, kurių, palyginus su prieš tai 
galiojusių nacionalinių teis÷s aktų 
reikalavimais, buvo daugiau (taikytina 
labiau viešiesiems pareišk÷jams); 

� projektų įgyvendinimas daugumai 
projektų vykdytojų buvo nauja veikla, 
tod÷l daug teis÷s aktų reikalavimų, ypač 
SF paramos pirkimų srityse, projektų 
vykdytojams nebuvo gerai žinomi ar 
trūko jų taikymo patirties (labiau 

1) Buvo organizuojami mokymo ir 
informavimo renginiai, atvirų durų 
dienos pareišk÷jams ir projektų 
vykdytojams, ĮI interneto svetain÷se ir 
svetain÷je www.esparama.lt veik÷ 
nuolatin÷s informavimo rubrikos, nuolat 
buvo atnaujinama rubrika „Dažniausiai 
užduodami klausimai“. Taip pat raštu, el. 
paštu ir telefonu buvo teikiamos 
konsultacijos ir išaiškinimai d÷l 
klausimų, susijusių su projektų rengimu 
ir įgyvendinimu; 

2) Administruojančiose institucijose, 
pirmiausia ĮI, buvo įdarbinta daugiau 
darbuotojų, vykdančių projektų 
priežiūrą, ir konkretiems projektams 
buvo priskirti tos institucijos konkretūs 
projektą prižiūrintys darbuotojai; 

3) Didelis d÷mesys buvo skiriamas 
patikroms vietoje, vykdant daugiau 
neplaninių patikrų; 

4) ĮI, vertindamos paraiškas, teik÷ 
papildomas užklausas d÷l informacijos 
paraiškose patikslinimo ar nustatytų 
dokumentų pateikimo, geranoriškai 
pratęsiant paraiškų vertinimo terminus; 

5) Administruojančiosios institucijos 
bendradarbiavo su kitomis institucijomis 
d÷l dokumentų pateikimo/išdavimo 
paspartinimo, tokie administruojančių 
institucijų veiksmai atliko prevencinį 
vaidmenį įgyvendinant projektus ir 
užtikrinant tolesnį projektų tęstinumą; 

6) Administruojančiosios institucijos ÷m÷si 
kitų veiksmų, pad÷jusių projektų 
vykdytojams sklandžiau įgyvendinti 
projektus. Kaip gerosios praktikos 
pavyzdžius galima pamin÷ti reguliarius 
trišalius (3 sutarties šalys – ŪM, LVPA ir 
projekto vykdytojas) projektų aptarimus, 
siekiant pad÷ti projektų vykdytojams 
išspręsti atsiradusias problemas, pateikti 
patarimų ar konsultacijų, pažeidimų 
ištaisymo būdų siūlymas projektų 
vykdytojams, ir tik buvus 
neištaisomiems pažeidimams, l÷šų, 
susijusių su pažeidimais, išieškojimas; 

7) 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
pakeista paraiškų pateikimo tvarka 
(visi/pagrindiniai su paraiška susiję 
viešieji pirkimai turi būti įvykdyti prieš 
pateikiant paraišką/ pasirašant paramos 
sutartį); 

8) L÷šos iš nutrauktų projektų buvo 
perskirstytos kitiems projektams 
įgyvendinti; 

9) Projekto dalies pasiekimų atsisakymas, 
užtikrinant nustatytų projekto tikslų 
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Problemos Problemų sprendimo būdai 
taikytina privatiems pareišk÷jams).  

� d÷l teis÷s aktų nuostatų nesilaikymo ir 
nesuderintų su ĮI nukrypimų nuo 
paramos sutarties buvo nustatomi 
pažeidimai, kas v÷liau l÷m÷ dalies l÷šų 
grąžinimą ir projektų vykdytojų 
papildomo finansavimo poreikį iš nuosavų 
l÷šų;  

� l÷tesn÷, nei planuota, SF l÷šų 
panaudojimo sparta, užsitęsęs projekto 
veiklų įgyvendinimas d÷l pirkimų, 
projektavimo darbų, nepakankamos 
projekto vykdytojų kvalifikacijos. 

pasiekimą; 
10) Paramos sutarties šalių susitarimu buvo 

pasirašomi paramos sutarties pakeitimai 
ir pratęsiamas projekto įgyvendinimo 
laikotarpis; 

11) Finansavimo trūkumo problemai spręsti 
d÷l išaugusių kainų buvo skirta 
papildoma parama projektams 
įgyvendinti. 
 

D÷l bendro ūkio augimo ir išaugusios 
paklausos statybų sektoriuje, kuris tiesiogiai 
susijęs su šio prioriteto infrastruktūrinių 
projektų įgyvendinimu, ir būtinyb÷s 
įgyvendinti projektus per gana trumpą BPD 
įgyvendinimo laikotarpį, dalis projektuose 
suplanuotų prekių ir paslaugų brango 
projektų įgyvendinimo eigoje, o tokio 
projektų brangimo masto nebuvo galima 
numatyti BPD ir atskirų projektų planavimo 
metu. 

 

1) Tokiems projektams Administravimo ir 
finansavimo taisykl÷se (2007-07-20 
pakeitimas Nr. 1K-229) VI nustat÷ 
papildomos paramos teikimo principus. 
Projektams papildoma parama buvo 
skiriama iš sutaupytų l÷šų arba  
virškontraktuojant; 

2) 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
kai kurioms tinkamoms finansuoti 
išlaidoms numatyti didžiausi įkainiai arba 
išlaidų apribojimai; 

3) buvo pasitelkiamos derybos su 
pasiūlymų teik÷jais/ rangovais ir/ arba iš 
naujo skelbiami konkursai. 

Ilgos ir sud÷tingos viešųjų pirkimų 
procedūros, nepakankami pareišk÷jų 
(projektų vykdytojų) projektų planavimo ir 
administravimo geb÷jimai sąlygojo šias 
problemas: 
� d÷l didesn÷s nei įprasta projektų apimties 
buvo taikomos ilgesn÷s viešųjų pirkimų 
procedūros; 

� daug viešųjų pirkimų apskundimų ir 
teisinių ginčų, o tai v÷liau l÷m÷ projektų 
įgyvendinimo v÷lavimą ir pabrangimą; 

� pažeidimai viešųjų pirkimų srityje l÷m÷ 
l÷šų iš projektų vykdytojų susigrąžinimą; 

� ilgos ir sud÷tingos (viešųjų) pirkimų 
procedūros reikalavo papildomų žmonių ir 
laiko išteklių iš projektų vykdytojų ir iš 
administruojančiųjų institucijų. 
 

1) Viešųjų pirkimų dokumentai daugeliu 
BPD III prioriteto priemonių atveju buvo 
privalomi derinti su ĮI, taip užkertant 
kelią galimoms klaidoms ir pažeidimams 
viešųjų pirkimų srityje; 

2) Buvo parengti pavyzdiniai pirkimo 
dokumentai, palengvinę ir pagreitinę 
tokių dokumentų rengimą; 

3) Vykdyti projektų vykdytojų mokymai 
(viešųjų) pirkimų srityje, teiktos 
individualios konsultacijos (viešųjų) 
pirkimų klausimais; 

4) Patikros vietoje leido greičiau ir anksčiau 
nustatyti galimus nukrypimus nuo 
viešųjų pirkimų tvarkos, ir juos ištaisyti 
arba imtis kitų korekcinių priemonių; 

5) ŪM, kaip viešųjų pirkimų politiką šalyje 
formuojanti institucija, pareng÷ ir 
išplatino raštą, informuojantį projektų 
vykdytojus apie galimybę esant 
nepagrįstiems viešųjų pirkimų konkursų 
apskundimams teismuose projektų 
vykdytojams pateikti prieš-ieškinį 
(laikinųjų apsaugos priemonių taikymą), 
ginant viešąjį interesą, numatantį 
ieškovui pateikti užstatą ar garantiją, 
lygią skirtos paramos sumai tuo atveju, 
jei teisminis nagrin÷jimas užsitęstų ir 
nebūtų laiku panaudotos projekto 
vykdytojui skirtos l÷šos. 

ĮI darbuotojų patirties stoka ar nebuvimas 1) Nuolat kelta administruojančiųjų 
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Problemos Problemų sprendimo būdai 
dirbant su SF projektais l÷m÷ šias 
problemas: 
� didel÷ darbuotojų kaita (d÷l geresnio 
darbo apmok÷jimo privačiame sektoriuje) 
ir naujai priimtų darbuotojų 
nepakankama kompetencija nul÷m÷ 
ilgesnį paraiškų vertinimą, sud÷tingesnę 
projektų priežiūrą, ilgą problemų, 
susijusių su įgyvendinamais projektais, 
sprendimų laiką ir, atitinkamai, projektų 
įgyvendinimo v÷lavimą; 

� BPD įgyvendinimo pradžioje SF 
įgyvendinimą reglamentuojančių teis÷s 
aktų nežinojimas ir ilgos SF projektų 
administravimo procedūros (dokumentų 
derinimai ir viešieji pirkimai, projektų 
paraiškų pildymas, dokumentų, 
reikalaujamų pateikti su paraiška 
gavimas) l÷m÷ ilgą paraiškų vertinimo 
procesą; 

� ĮI iš pradžių netinkamai suplanuotas 
galimas paraiškų srautas – beveik pagal 
visas šio prioriteto priemones buvo 
gautas daug kartų didesnis paraiškų 
kiekis, palyginus su galimu skirti 
finansavimu, kas l÷m÷ ilgesnį vertinimą ir 
tuo pačiu daugelio šio prioriteto projektų 
(pradžios) įgyvendinimo v÷lavimą bei 
projektų kainų išaugimą, daug didesnius 
nei planuota administruojančiųjų 
institucijų darbo krūvius; 

� Nustatytas maksimalios 2 metų projektų 
įgyvendinimo trukm÷s reikalavimas 
negal÷jo būti įvykdomas sud÷tinguose, 
didesn÷s apimties projektuose ar 
projektuose, kuriuose pasirengiamųjų 
darbų trukm÷s projektų vykdytojai 
negal÷jo kontroliuoti (žem÷s išpirkimo 
klausimai, reikalingi teis÷s aktų 
pakeitimai, procedūriniai derinimai ir 
pan.); 

� Rodiklių apibr÷žimo trūkumai. 
 

institucijų darbuotojų kvalifikacija, 
naudotas mentoringo metodas (naujai 
priimtam darbuotojui priskiriamas seniau 
dirbantis ir labiau patyręs darbuotojas-
kuratorius). VI, siekdama užtikrinti 
efektyvų SF ir bendrojo finansavimo l÷šų 
administravimą, iniciavo Administravimo 
ir finansavimo taisyklių pakeitimus. Buvo 
vykdomi administruojančiųjų institucijų 
darbuotojų mokymai; 

2) Finansavimo didinimas ir TP 
panaudojimas administruojančiųjų 
institucijų (ypatingai TI ir ĮI) žmonių 
ištekliams bei jų kompetencijai didinti, 
įskaitant l÷šas darbo užmokesčiui ir 
naujų darbuotojų mokymams;  

3) Projektų vykdytojams pagal daugumą 
priemonių buvo finansuojamos projekto 
administravimo paslaugų išlaidos iš 
projektui skirtų l÷šų, tai sudar÷ galimybę 
nusipirkti tokias paslaugas, jei projekto 
vykdytojui trūko administravimo įgūdžių; 

4) Projektų administravimo procedūrų 
keitimai, šių procedūrų supaprastinimas: 

� projektų administravimo vidinių 
procedūrų pakeitimai; 

� projektų išlaidas pateisinančių mok÷jimo 
prašymų atrankinio tikrinimo tvarkų 
patvirtinimas ir taikymas; 

� palengvinti reikalavimai projektų 
vykdytojams, neribojant maksimalios 
galimos projekto įgyvendinimo trukm÷s, 
tačiau neviršijant išlaidų tinkamumo 
finansuoti laikotarpio galutinio termino; 

� įvairių išlaidų apmok÷jimo mok÷jimo 
būdų derinimas viename projekte. 

5) Buvo sudaryti paraiškų vertinimo ir 
vertinimo ataskaitų teikimo TI planai, 
nustatyti trumpesni v÷lesnių kvietimų 
teikti paraiškas terminai; 

6) 2005 m. vasario m÷n. sustabdyti 
kvietimai teikti paraiškas pagal tęstinį 
paraiškų teikimo būdą ir vietoj jo toliau 
naudojamas ribotos trukm÷s paramos 
teikimo būdas; 

7) Atlikti l÷šų perskirstymai tarp priemonių 
arba tos pačios priemon÷s veiklų grupių 
(investicinių sričių); 

8) Siekdama suvienodinti rodiklių 
skaičiavimą, FM 2006 m. liepos 13 d. LR 
finansų ministro įsakymu Nr. 1K-254 
„D÷l BPD rodiklių apskaičiavimo“ 
patikslino šių rodiklių skaičiavimo 
metodiką ir nustat÷ rodiklių 
apskaičiavimo principus. 

Tiek÷jų/rangovų trūkumas rinkoje ir maža 
konkurencija: spartus ekonominis augimas 
ir iš SF l÷šų finansuojamų projektų srautas 

1) Projektų vykdytojai pakartotinai skelb÷ 
viešuosius pirkimus; 

2) Buvo taikomos paprastesn÷s ir 
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Problemos Problemų sprendimo būdai 
beveik vienu metu, didelis technologiškai 
vienodų renovavimo projektų srautas kartu 
su plataus masto statybomis ir būtinyb÷ 
visus darbus atlikti beveik tuo pačiu metu ir 
iki BPD įgyvendinimo pabaigos ar paramos 
sutartyse nustatytų datų, įtakojo žemą 
konkurenciją, neįvykusius viešuosius 
pirkimus, d÷l to reik÷jo kartoti pirkimų 
procedūras, o tai dar labiau prisid÷jo prie 
projektų įgyvendinimo v÷lavimo ir l÷m÷ 
didesnes darbų ir paslaugų kainas, darbų ir 
paslaugų suteikimo v÷lavimą; 

trumpesn÷s pirkimų procedūros. 
3) Administruojančiosios institucijos 

bendradarbiavo su VPT, kad leidimai 
projektų vykdytojams prad÷ti naujas 
viešųjų pirkimų procedūras būtų 
išduodami kaip įmanoma greičiau;  

4) Dalis projektų buvo keičiami taip, kad iš 
paramos nefinansuojamų veiklų dalis 
būtų vykdoma po išlaidų tinkamumo 
finansuoti laikotarpio pabaigos, tačiau 
projekto tikslai tur÷jo būti pasiekti iki šio 
termino; 

5) Projektų vykdytojams d÷l objektyvių, 
nuo jų nepriklausančių priežasčių buvo 
pratęsiami projektų įgyvendinimo 
terminai, panaudojant laiko rezervą, 
nustatytą gair÷se pareišk÷jams; 

6) Administruojančiosios institucijos labiau 
kontroliavo viešųjų pirkimų organizavimą 
ir vykdymą. 

 
Tikslų ir uždavinių pasiekimo analiz÷  
 

Prioriteto 
tikslas 

Didinti pramon÷s ir verslo konkurencingumą, pl÷toti turizmo sektoriaus ir IT 
potencialą. 
• Tiesiogin÷ parama pramon÷s ir verslo konkurencingumo skatinimas (1); 
• Geros kokyb÷s verslo aplinkos pl÷tra (2); Prioriteto 

uždaviniai 
• Informacinių paslaugų potencialo panaudojimas (3); 

  Uždaviniai 
− tiesiogin÷ parama verslui; (1) 
− verslo aplinkos gerinimas; (2) 
− IT paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra; (3) 

Prioriteto 
priemon÷s 

− viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos. (4) 
 
BPD laikotarpiu įgyvendinamos priemon÷s ir vykdomi projektai prisid÷jo prie prioriteto 

tikslo ir uždavinių įvykdymo. Prioriteto keliamų tikslų ir uždavinių pasiekimą pamatuoti buvo 
stebimi ir analizuojami rezultatų, pasiekimo ir poveikio rodikliai.  

 
Lentel÷ 84. BPD III prioriteto „Gamybos sektoriaus pl÷tra“ rodikliai. 

Per 2004–2009 m. 
pasiekti BPD 
rodikliai Rodiklio pavadinimas Mat. vnt. 

BPD 
numatytų 
tikslų 

kiekybin÷ 
išraiška 2008–

2009 m. 
2004–
2009 m. 

Suplanuotų ir 
pasiektų 
rodiklių 

palyginimas su 
BPD, % 

1 2 3 4 5 6 (5/3* 100) 

Pasiekimo rodikliai           
Paramą gavusių MVĮ skaičius  vnt. 12500 74315 94086 752,7 

Paramą gavusių pramoninių zonų / mokslo ir 
technologijų parkų skaičius  

vnt. 5 0 13 260 

Viešųjų el. paslaugų, gavusių paramą pl÷trai, 
skaičius  

vnt. 15 17 17 113 

Sukurtų naujų / pagerintų buvusiųjų turistų 
traukos vietų skaičius  vnt. 80 21 222 277,5 

Rezultatų rodikliai           
Bendras sukurtų / išlaikytų darbo vietų skaičius vnt. 8000 805,5 5328,5 66.7 

 3.1 priemon÷ vnt. 2800 -34 2727 97.3 

 3.2 priemon÷ vnt. 1200 644,5 1146,5 96 

 3.3 priemon÷ vnt. 1500 132 1116 74 

 3.4 priemon÷ vnt. 2500 63 339 14 
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Per 2004–2009 m. 
pasiekti BPD 
rodikliai Rodiklio pavadinimas Mat. vnt. 

BPD 
numatytų 
tikslų 

kiekybin÷ 
išraiška 2008–

2009 m. 
2004–
2009 m. 

Suplanuotų ir 
pasiektų 
rodiklių 

palyginimas su 
BPD, % 

1 2 3 4 5 6 (5/3* 100) 

Bendras sukurtų / išlaikytų darbo vietų: 
moterų 

vnt. 4000 602,5 1960,5 49 

 3.1 priemon÷ vnt. 1400 310 1150 82 

 3.2 priemon÷ vnt. 600 166,5 333,5 56 

 3.3 priemon÷ vnt. 750 43 294 39 

 3.4 priemon÷ vnt. 1625 83 183 11,3 

Svertų poveikis – pritraukta privataus kapitalo  mln. EUR 200 138,8 389 194,5 

 3.1 priemon÷ mln. EUR 115 80,2 309,8 269,3 

 3.2 priemon÷ mln. EUR 10 30,6 39,2 391 

 3.3 priemon÷ mln. EUR 10 5,2 5,2 52 

 3.4 priemon÷ mln. EUR 65 22,8 34,8 57 

Poveikio rodikliai           
Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius vnt. 10000 1662 9373 93,7 

 3.1 priemon÷ vnt. 3000 -20 4369 146 

 3.2 priemon÷ vnt. 1500 579 2058 137 

 3.3 priemon÷ vnt. 2000 n. d. n. d. n. d. 
 3.4 priemon÷ vnt. 3500 1103 2946 84 

Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius: 
moterų 

vnt. 5000 777 4184 84 

 3.1 priemon÷ vnt. 1500 300 1050 70 

 3.2 priemon÷ vnt. 750 177 632 84 

 3.3 priemon÷ vnt. 1000 n. d. 1958 195 

 3.4 priemon÷ vnt. 2275 300 544 24 

Paramą gavusių pradedančiųjų įmonių, kurios 
išsilaik÷ 12 m÷nesių, dalis  % 90 100 100 111 

Paramą gavusių pradedančiųjų įmonių, kurios 
išsilaik÷ 12 m÷nesių, skaičius  vnt. - 13 13 - 

n. d. – n÷ra duomenų 
 
Tiesioginį prioriteto projektų įgyvendinimo efektą parodo rezultatų rodiklis „Bendras 

sukurtų / išlaikytų darbo vietų skaičius (iš viso)”, kuris įvykdytas tik 63 proc. Šio rodiklio 
įgyvendinimo reikšm÷s buvo mažesn÷s nei planuojamos pagal visas BPD III prioriteto 
priemones. Tam įtakos tur÷jo, kad prioriteto priemon÷s, skirtos investicijoms į viešąją 
infrastruktūrą, ir naujų technologijų diegimą yra mažiau orientuotos į užimtumo didinimą, 
tai l÷m÷ santykinai mažesnį naujai sukurtų darbo vietų skaičių. Galima teigti, kad panašių 
rodiklių panaudojimo patirties stoks BPD programavimo etape buvo pasirinktas rezultatų 
rodiklis, kuris nevisiškai atspindi BPD III prioriteto priemonių sukurtą rezultatą. 

Dar mažesn÷s apimties pasiektas „Bendro sukurtų / išlaikytų darbo vietų skaičius 
(moterų)” rezultatų rodiklis – 48 proc. Tam tur÷jo įtakos aplinkyb÷s, kad daugumai 
prioriteto įgyvendinamų projektų būdingas naujų technologijų diegimas, kur tradiciškai 
atsiranda didesn÷ pasiūla aukštai kvalifikuotai inžinerinių, IT specialyb÷s ar tyr÷jų darbo 
j÷gai, kur dominuoja vyrai. Be to, vykdant infrastruktūros pl÷tros projektus daugiausia 
darbo vietų sukuriama statybų sektoriuje, kurioje daugumą darbuotojų natūraliai sudaro 
vyrai. 

Bendras pritraukto privataus kapitalo rezultato rodiklis yra viršytas 1,7 karto. Tai rodo 
aukštą investicijų at÷jimo į Lietuvos ekonomiką skatinamąjį efektą. Svertų poveikis 
pasireišk÷ įgyvendinant prioriteto uždavinį „Tiesiogin÷ parama pramon÷s ir verslo 
konkurencingumo skatinimui“, kur privačių l÷šų buvo pritraukta 2,26 karto daugiau nei 
planuota. Viešosios infrastruktūros, paslaugų verslui pl÷tra dar ryškiau pademonstravo 
paramos investicijų svertų efektą – privačių investicijų čia pritraukta 3 kartus daugiau. 
Mažesnis nei planuotas privačių investicijų rodiklis išryšk÷jo prioriteto priemon÷je „Viešoji 
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turizmo infrastruktūra ir paslaugos“, tam tur÷jo įtakos projektų pobūdis ir jų įgyvendinimo 
sąlygos.  

Prioriteto uždavinių įgyvendinimą indikuoja pasiekimo rodikliai.  
Prioriteto uždaviniui „Tiesiogin÷ parama pramon÷s ir verslo konkurencingumo 

skatinimas“ įgyvendinti buvo skirta priemon÷ „Tiesiogin÷ parama verslui“, r÷musi įmonių 
modernizavimą, technologinių naujovių diegimą gamybos procesuose, prisid÷jusi prie 
įmonių gamybos apimčių ir darbo našumo didinimo. Priemon÷s įgyvendinimas suteik÷ 
teigiamas paskatas verslumo ugdymui ir naujų įmonių steigimui. BPD įgyvendinimo 
laikotarpiu paramą gavo 93 851 MVĮ (pasiekimo rodiklis), t. y. 7,5 karto daugiau nei buvo 
planuota. 

Prioriteto uždaviniui „Geros kokyb÷s verslo aplinkos pl÷tra” įgyvendinti buvo skirta 
priemon÷ „Verslo aplinkos gerinimas“, kurios pasiekimo rodiklis – „Paramą gavusių 
pramoninių zonų / mokslo ir technologijų parkų skaičius“ viršijo planuojamą rodiklį 2,6 
karto. Investicijos leido sukurti verslo fizinę infrastruktūrą, tod÷l toks ženklus planinio 
pasiekimo rodiklio viršijimas rodo šių finansinių intervencijų į rinką aktualumą skatinant 
tiesioginių investicijų, ypač TUI, pritraukimą bei bendradarbiavimo tarp verslo ir mokslo 
pl÷trą.  

Prioriteto uždavinys „Informacinių paslaugų potencialo panaudojimas” siejamas su 
informacin÷s visuomen÷s pl÷tra, galimyb÷mis veiksmingai naudoti modernias IT priemones 
visose gyvenimo srityse. Prioriteto priemon÷s „Informacinių technologijų paslaugų ir 
infrastruktūros pl÷tra” projekto metu beveik du kartus buvo viršyti pasiekimo rodikliai, 
duotas reikšmingas impulsas viešųjų elektroninių paslaugų pl÷trai, sudarytos sąlygos 
informacin÷s visuomen÷s pl÷trai, kuri skatina ūkio raidą, augimą ir per÷jimą prie žinių 
visuomen÷s.  

BPD įgyvendinimo laikotarpiu buvo s÷kmingai pl÷tojama viešoji turizmo infrastruktūra 
ir paslaugos. Vietoje numatytų naujai skirti ar pagerinti 80 turizmo traukos centrų 
investicijas pavyko nukreipti į 222 objektus (pasiekimo rodiklis). Didesnį turizmo traukos 
centrų skaičių l÷m÷, kad vienu projektu buvo kuriami ar gerinami esami keli turizmo traukos 
centrai, sudarantys sąlygas kompleksiškai turizmo pl÷trai.  

Trumpuoju laikotarpiu yra pakankamai sud÷tinga įvertinti BPD III prioriteto investicijų 
kiekybinį poveikį šalies socialiniai-ekonominiai pl÷trai. Tam buvo pasitelkti poveikio rodikliai. 

Poveikio rodikliai „Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius“ ir „Sukurtų papildomų 
darbo vietų skaičius (moterų)“ yra įgyvendinti atitinkamai 93 proc. ir 71 proc. Žemesnis nei 
planuota poveikio rodiklių įgyvendinimo lygis koreliuoja su nepakankamu sukurtų / 
išsaugotų darbo vietų skaičiumi ir vidine struktūra, o to priežastimi pažym÷tinos priemon÷s 
specifika bei neigiami pokyčiai darbo rinkoje.  

Paramą gavusių pradedančių įmonių, kurios išsilaik÷ 12 m÷nesių, dalis tarp visų 
paramą gavusių įmonių maždaug atitiko ir net 11 proc. viršijo planuotą poveikio rodiklį. Tam 
įtakos tur÷jo, kad SF parama buvo teikiama perspektyvioms pradedančioms įmon÷ms, tod÷l 
žymiai sumaž÷jo jų įgyvendinamų projektų ekonomin÷, technin÷ rizika – tai užtikrino šių 
įmonių s÷kmingą įgyvendinimą.  

Vertinant BPD III prioriteto investicijų ilgalaikį socialinį-ekonominį poveikį, 
pažym÷tinas ind÷lis šalinant Lietuvos ūkio silpnybes, susijusias su pramon÷s struktūroje 
dominavusia žemų technologijų pramone, žemos prid÷tin÷s vert÷s produktų gamyba, 
investicijų stoka, nepakankama ir neišvystyta verslo paramos sistema, specializuotų aukštos 
kokyb÷s paslaugų, orientuotų į verslo internacionalizavimą, inovacijų diegimą, kokyb÷s 
valdymą, technologijų perdavimą, trūkumu. Investicijos paskatino pozityvius poslinkius 
aukštesn÷s prid÷tin÷s vert÷s gamybos struktūroje ir verslo įmonių inovacijų potencialo 
augime.  

Turizmo infrastruktūros gerinimo projektai prisid÷jo prie atvykstančių turistų srautų 
didinimo, tuo pačiu tai tur÷jo teigiamos įtakos Lietuvos eksporto ir importo-eksporto balanso 
gerinimui. Ilgalaikių darbo vietų kūrimas regionuose, įgyvendinant prioriteto tikslus ir 
uždavinius atitinkančius projektus tur÷jo didel÷s reikšm÷s mažinant regionų socialinius-
ekonominius skirtumus bei gerinant gyvenimo kokybę regionuose. 
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2.1.2.1 BPD 3.1 priemon÷. Tiesiogin÷ parama verslui 

BPD 3.1 priemon÷ buvo skirta Lietuvos įmonių konkurencingumui didinti, paskatinti 
verslumą, priartinti šalies pramon÷s gamybos ir eksporto struktūrą prie ES vidurkio. 
Kadangi eksportas į Bendrąją ir kitas užsienio rinkas iki Lietuvai tampant ES nare daugiausia 
buvo pagrįstas konkuravimu mažomis kainomis ir nedidele pelno norma, be SF paramos 
dalis įmonių negal÷jo sukaupti investicijoms ir nuolatiniam inovacijų diegimui reikalingų 
l÷šų. Pasenusi įmonių materialin÷ baz÷ neleido sparčiau augti konkurencingumui ir 
eksportui, naujos technologijos buvo diegiamos l÷tai, dar mažesn÷s buvo investicijos į 
mokslinius tyrimus, lemiančius ilgalaikį konkurencingumą. Sparti šalies ekonomikos pl÷tra 
įstojus į ES, sutapo su pasaulio ekonomikos augimo ciklu, tod÷l technologijų kaita pasaulyje 
vyko sparčiau. Buvusi netolygi regionin÷ įmonių sklaida, ribotas finansavimo šaltinių 
pasiekimas, nepakankamas produktų konkurencingumas l÷m÷ menkas eksporto galimybes, 
ribojo SVV pl÷trą. BPD 3.1 priemone buvo siekiama paskatinti atnaujinti įmonių 
technologinę bazę, kurti naujus konkurencingus produktus su aukštesne prid÷tine verte, 
diegti inovacijas, vykdyti taikomuosius MTTP, skatinti verslumą, diegti naujas kokyb÷s, 
aplinkosaugines ir valdymo sistemas, gerinti Lietuvos produktų ir paslaugų tarptautinį 
įvaizdį. Regioninei sklaidai didinti ir siekiant sukurti daugiau darbo vietų įvairios 
kvalifikacijos darbuotojams, regionuose buvo remiama privatus turizmo pl÷tra teikiant 
apgyvendinimo paslaugas bei didesn÷s prid÷tin÷s vert÷s laisvalaikio ir pramogų paslaugas. 
Nustatytos paramos teikimo kryptys net ir negavus paramos verslui buvo postūmis imtis 
analogiškų investicijų, diegti inovacijas, taikyti naujus metodus, taip užtikrinant 
konkurencingumo augimą. Paramą siekiama orientuoti į SVV, tai prisid÷jo prie SVV įmonių 
skaičiaus augimo iki pat 2008 m. pradžios, kai ekonomin÷ aplinka iš esm÷s pasikeit÷. 

 
Tikslas ir uždaviniai 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Padidinti įmonių konkurencingumo ir verslumo lygį, subalansuoti lygias verslo 
galimybes, išugdyti mokslinių tyrimų potencialą jame.  
• Skatinti verslumą ir įmonių steigimą (1); 
• Stiprinti veikiančių įmonių gyvybingumą, konkurencingumą šalies ir užsienio 

rinkose (2); Priemon÷s 
uždaviniai 

• Didinti pramon÷s produktyvumą, priartinti prekių ir paslaugų gamybos bei 
eksporto struktūrą prie ES struktūros (3). 

  Uždaviniai 
− įmonių modernizavimas ir inovacijų diegimas; (1) (2) (3) Veiklos 

grup÷s44 − kokyb÷s valdymo sistemų ir naujų kokyb÷s gerinimo metodų 
įdiegimas; 

(2) 

                                           
 
44 Remiamos veiklos sritys gair÷se pareišk÷jams buvo apjungtos į veiklų grupes. Remiamos veiklų grup÷s: 

• naujų produktų ir paslaugų įmon÷se kūrimas ir pl÷tra; 
• naujų technologijų ir inovacijų įdiegimas; 
• modernių informacijos technologijų ir elektroninio verslo pl÷tra; 
• gamybos priemonių modernizavimas; 
• gamybos ir paslaugų teikimo procesų tobulinimas; 
• IT metodų, informacinių sistemų ir duomenų bazių kūrimas ir įdiegimas įmon÷se;   
• mokslinių tyrimų ir pl÷tros veikla (taikomieji tyrimai ir technologin÷ pl÷tra), skirta pramonei ir verslui 

(įmonių vykdoma veikla ir atliekami užsakomieji darbai); 
• ryšių tarp pramon÷s ir verslo subjektų bei mokslinio tyrimo institucijų formavimas; 
• kokyb÷s valdymo sistemų ir naujų kokyb÷s gerinimo metodų diegimas ir pl÷tra;  
• įmonių internacionalizavimo skatinimas ir prieinamumo prie pasaulio rinkų didinimas; 
• veikla, skirta pramon÷s ir verslo, produktų ir paslaugų įvaizdžiui formuoti bei gerinti; 
• pramon÷s ir verslo bendradarbiavimo tinklų ir branduolių (klasterių) kūrimas; 
• kaštus mažinančių priemonių diegimas įmon÷se; 
• standartų diegimas ir produktų bei paslaugų sertifikavimas; 
• naujų arba esamų apgyvendinimo, konferencijų ir pramogų objektų statyba ir įrengimas, atnaujinimas / 

pl÷tra, taip pat esamų pastatų ir privatiems subjektams priklausančių kultūros ir istorinio paveldo objektų 
pritaikymas turizmo poreikiams; 

• aplinkosaugos valdymo sistemų ir įvairių aplinkosaugos priemonių įdiegimas įmon÷se, ekologinio 
žym÷jimo pl÷tra, ekologiškų gamybos technologijų sukūrimas ir įdiegimas. 
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− įmonių internacionalizavimo skatinimas, produktų ir paslaugų 
įvaizdžio kūrimas, sąnaudų mažinimas įmon÷se, standartų 
diegimas ir produktų bei paslaugų sertifikavimas; 

(1) (2) 

− klasterių, bendradarbiavimo tinklų skatinimas; (2) 
− aplinkos apsaugos priemon÷s įmon÷se; (2) 
− apgyvendinimo, konferencijų ir pramogų objektų kūrimas ir pl÷tra 
bei kultūros ir istorinio paveldo objektų pritaikymas turizmo 
poreikiams (toliau Turizmas); 

(1) (2) (3) 

 

− mokslinių tyrimų ir pl÷tros veikla (taikomieji MTTP), skirta 
pramonei ir verslui (įmonių vykdoma veikla ir atliekami užsakomieji 
darbai) ir Ryšių tarp pramon÷s ir verslo subjektų bei mokslinio 
tyrimo institucijų formavimas (toliau MTTP). 

(2) (3) 

 
Akivaizdžiausiai matoma sąsaja su kita verslui skirta BPD 3.2 priemone, per kurią 

buvo pl÷tojama SVV reikalinga viešoji fizin÷ infrastruktūra, tokia kaip pramoniniai parkai, 
verslo pradžiai aktualūs verslo inkubatoriai ir technologijų centrai, buvo teikiamos viešosios 
paslaugos verslui ir specializuotos paslaugos inovacijų, technologijų perdavimo, mokslinių 
tyrimų srityse (informacija, konsultacijos, perdavimas, mokymai ir pan.). Pl÷tojant fizinę 
infrastruktūrą, reikalingą fundamentaliesiems moksliniams tyrimams vykdyti per BPD 1.5 
priemonę (mokslo institucijų infrastruktūra, kurioje buvo vykdoma mokslinių tyrimų veikla, 
pirmiausia fundamentinių tyrimų, ir kurios rezultatais v÷liau gal÷jo pasinaudoti verslas) ir 
per BPD 3.2 priemonę kuriami ir pl÷tojami MTP, kuriuose buvo sukurta MTTP veiklai vykdyti 
reikalinga infrastruktūra, kuria gal÷jo naudotis ir verslas, ir mokslo tyrimo įstaigos, taip pat 
MTP bei inovacijų centrų teikiamos viešosios paslaugos verslui inovacijų ir MTTP srityse. 
Mokslo tyrimų srities darbuotojų kokyb÷s ir kiekyb÷s didinimas per BPD 2.5 priemonę (čia 
buvo remiama mokslo institucijų vykdoma MTTP veikla, keliama magistrantų ir doktorantų, 
mokslininkų ir tyr÷jų kvalifikacija, palaikoma jų kompetencija) prisid÷jo prie poreikio mokslo 
tyr÷jams, gal÷jusiems pasiekti mokslo tyrimų rezultatus, atitinkančius ir tarptautinį mokslo 
lygį, ir išaugusio verslo poreikio mokslo tyrimo rezultatams, įgalinantiems verslui tapti 
konkurencingu bent ES mastu, tenkinimo. BPD įgyvendinimo laikotarpiu pagal BPD 3.1 
priemonę skirta parama privataus turizmo pl÷trai kartu su BPD 3.4 priemone, skirta viešajai 
turizmo infrastruktūrai ir paslaugoms, sudar÷ prielaidas spartesnei turizmo sektoriaus 
pl÷trai Lietuvoje. Sukurtos ar pagerintos apgyvendinimo, pramogų, laisvalaikio, 
konferencijų, sanatorinio turizmo paslaugos sudar÷ sąlygas geriau panaudoti esamus 
viešosios turizmo infrastruktūros objektus, ypač regionuose, nes, pvz., kol nebuvo 
apgyvendinimo paslaugų, lankytinų turizmo objektų patrauklumas buvo nedidelis. Kita 
vertus, sutvarkius viešosios turizmo infrastruktūros objektus ir pritaikius juos turizmo 
reikm÷ms, sumaž÷jo investicijų į apgyvendinimo paslaugas atsipirkimo laikas, taigi, 
konkrečios vietov÷s tapo patrauklesn÷s turizmo investicijoms ir ateityje. BPD 3.4 priemone 
finansuotuose turizmo informacijos centruose turistams buvo teikiama ne tik informacija 
apie lankytinus turizmo objektus, bet ir apie teikiamas apgyvendinimo paslaugas toje 
teritorijoje, tod÷l labai išaugo viešojo ir privataus turizmo sektorių teikiamų paslaugų 
kompleksiškumas ir papildomumas.  

 
Priemon÷s finansinis įgyvendinimas  
 
Pagal BPD 3.1 priemonę planuotų finansuoti veiklų sąrašo galima nustatyti, kad verslo 

deklaruotas finansavimo poreikis buvo didžiulis visoms sritims. Šios priemon÷s 
įgyvendinimui numatyta skirti 103,103 mln. EUR SF paramos l÷šų (iš jų ES l÷šos 77,327 
mln. EUR; 2004-04-30 BPD priedas), po l÷šų perskirstymo tarp BPD priemonių ši suma 
padidinta iki 105,614 mln. EUR (iš jų ES l÷šos 77,404 mln. EUR; 2009-06-30 BPD priedas), 
o faktiškai paskirstyta 109,754 mln. EUR (iš jų ES l÷šos 77,616 mln. EUR). Papildoma 
parama nebuvo skirta. Pagal BPD 3.1 priemonę išmok÷ta ir pripažinta deklaruotinomis 
111,559 mln. EUR EK paramos l÷šų, iš jų 75,924 mln. EUR sudar÷ ES l÷šos. 
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Pav. 40. BPD 3.1 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius vnt. 
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Kvietimai teikti paraiškas vyko 2 kartus – 2004 ir 2006 m. Iš viso pagal šią priemonę 

iki BPD įgyvendinimo laikotarpio pabaigos buvo įvykdyti 99 projektai už 107,072 mln. EUR. 
Nors 2006 m. pabaigoje buvo sudaryta 115 paramos sutarčių, iš jų 16 buvo nutrauktos d÷l 
įvairių priežasčių – padarytų pažeidimų, kai kuriems projektų vykdytojams atsisakius 
paramos d÷l pasikeitusių įmonių planų, bankrotų ar neužtikrinus projekto tęstinumo 
reikalaujamu laikotarpiu. Nutrauktų sutarčių l÷šos, į išlaidų deklaracijas nebuvo įtraukiamos. 

Iš viso pagal šią priemonę gauta 470 paraiškų už 381,726 mln. EUR ir 3,6 karto viršijo 
galimybes finansuoti priemon÷s projektus, o privataus turizmo projektų paraiškų gauta 86 
už 102,425 mln. EUR ir viršijo galimybes finansuoti tokius projektus 5,24 karto. Nepaisant 
to, kad iki BPD įgyvendinimo įmonių MTTP veikla nedidele apimtimi buvo finansuota iš 
nacionalinių l÷šų, 2004 m. buvo gana sunku prognozuoti įmonių poreikį MTTP projektams 
įvykdyti, ši sritis taip pat pasirod÷ esanti paklausi – buvo gauta 81 paraiška prašant 33,147 
mln. EUR paramos ir viršijo galimybes finansuoti 2,67 karto. Tai parod÷, kad įmon÷s puikiai 
supranta ilgalaikio konkurencingumo pagrindus, nes MTTP veikla diegiant inovacijas, nors ir 
v÷liau duoda rezultatus, palyginus su technologijų ir know-how per÷mimu, turi ilgalaikį ir 
tvarų efektą.  

Pagal priemonę numatytos finansuoti veiklos sulauk÷ įvairaus lygio susidom÷jimo. 
Labiausiai paklausios tos veiklų grup÷s, kuriose buvo remiamos investicijos, skirtos įmonių 
modernizavimui ir inovacijų diegimui, nes iš esm÷s kitų BPD 3.1 priemon÷s veiklų grupių 
tikslai taip pat pasiekiami tik darant materialines investicijas, pvz., įdiegiant aplinkosaugin÷s 
vadybos sistemą pirmiausia būtina atlikti tam tikras investicijas ir tik po to diegti pačią 
sistemą, taigi, prieš pasiekiant neinvesticinių veiklų grupių tikslus daugeliu atvejų buvo 
būtinos investicin÷s veiklos. Ypatingos paklausos sulauk÷ ir privatus turizmo veiklos (d÷l 
ekonomin÷s pl÷tros, bevizio režimo augo ir apgyvendinimo bei pramogų paslaugų paklausa, 
d÷l šio sektorius didelio sezoniškumo investicijos be paramos neatsipirko, d÷l valstyb÷s 
politikos pl÷toti aukštesn÷s prid÷tin÷s vert÷s – pramogų bei laisvalaikio – paslaugas). Tod÷l 
atsižvelgiant į tokius investicijų, privataus turizmo pl÷tros poreikius ir inovacijų diegimo 
būtinybę buvo perskirstytos l÷šos tarp priemon÷s investicinių sričių kodų ir kitų BPD 
priemonių.  

L÷šų pasiskirstymas tarp didelių ir SVV įmonių investiciniuose projektuose, skirtuose 
įmonių modernizavimui ir inovacijų diegimui, atitiko suplanuotąjį: didel÷ms įmon÷ms buvo 
skirta 27,81 mln. EUR, tai sudar÷ 36,088 proc. visų 3.1.1–3.1.5 veiklų grup÷ms paskirstytų 
l÷šų arba tik 25,34 proc. nuo visų BPD 3.1 priemonei numatytų l÷šų, kadangi iš anksto buvo 
nuspręsta didesnę dalį BPD 3.1 priemon÷s l÷šų skirti SVV projektams įgyvendinti.  

Tęstinis paramos teikimas buvo pasirinktas atsižvelgus į kitų ES šalių praktiką, ex-ante 
vertinime identifikuotą nepakankamo projekto srauto riziką, tačiau tuometin÷mis Lietuvos 
sąlygomis ne visai pasiteisino: paraiškų buvo pateikta didesnei prašomos paramos sumai 
nei buvo numatoma paskirstyti, tod÷l 2005 m. vasario m÷n. kvietimas teikti paraiškas buvo 
sustabdytas. Parama paskirstyta tik įvertinus visas šio kvietimo metu pateiktas paraiškas ir 
atrinkus geriausius projektus. Finansavimo poreikis verslo investiciniams ir privataus 
turizmo projektams buvo didelis, tod÷l nauji kvietimai teikti paraiškas nebuvo skelbiami. 
2006 m. paskelbtas antrasis kvietimas teikti paraiškas tik MTTP veiklų projektams, bet jau 
taikant ribotos trukm÷s paramos teikimo procedūrą, kai paraiškos renkamos nustatytą 
laikotarpį, v÷liau visos jos įvertinamos ir tik tuomet skiriama parama. V÷lyvas l÷šų 
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paskirstymas 2006 m. pabaigoje MTTP projektams įgyvendinti v÷liau suk÷l÷ dalį su projektų 
vykdymu susijusių problemų.  

2004–2009 m. birželio 30 d. laikotarpiu buvo išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis 
deklaruoti EK l÷šos – 111,559 mln. EUR, tai sudar÷ 105,6 proc. visų viešųjų l÷šų arba 98,3 
proc. ES l÷šų. Kaip matyti, išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos viršijo 
2009-06-30 BPD priede numatytą paskirstyti paramos sumą d÷l itin didelio paramos 
poreikio BPD 3.1 priemon÷je ir siekiant sumažinti paramos sutarčių, kurios gal÷jo būti 
nutrauktos d÷l įvairių priežasčių, riziką.  

 
Pav. 41. BPD 3.1 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, mln. EUR45. 
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BPD strategijoje buvo numatytas siekis skatinti spartų kelių strategin÷s reikšm÷s 

ekonomikos pl÷tros centrų augimą, kurie d÷l palankios vietos ir konkurencinių pranašumų 
vidutin÷s trukm÷s ir ilguoju laikotarpiu turi prielaidų tapti visos Lietuvos darnaus vystymosi 
katalizatoriais, ir kuo tolygesnio regioninio paramos paskirstymo siekis, stengiantis išvengti 
SF paramos koncentravimo didžiuosiuose centruose (Vilniaus, Kauno, Klaip÷dos apskrityse). 
Tokį paramos pasiskirstymą nul÷m÷ BPD priede nustatytas visiems projektams bendras 
prioritetinis kriterijus – projekto teigiamas poveikis regionų išsivystymo skirtumų mažinimui 
(ypač problemin÷se teritorijose) ir IAE regiono problemoms spręsti.  

 
Pav. 42. Paramos pagal BPD 3.1 priemonę pasiskirstymas pagal apskritis. 
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Nors daugiausia, ypač MTTP projektų, buvo įgyvendinta Vilniuje ir Kaune, kur 

natūraliai koncentruojasi verslas ir mokslo institucijos (vykdant MTTP projektus buvo 
                                           
45 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo 
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naudojamasi mokslo tyrimo institucijų ir įmonių paslaugomis), o patraukliausi privataus 
turizmo požiūriu objektai buvo pagrindiniuose šalies miestuose, t. y. priemon÷s specifika 
leistų manyti, kad projektų įgyvendinimo vietos tur÷jo koncentruotis didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose (verslas, MTTP veikla), tačiau priemon÷s įvykdymo l÷šų apimties požiūriu 
pasižymi gera regionine sklaida. Patys didžiausi šios priemon÷s įmonių modernizavimo 
projektai įgyvendinti ne didžiuosiuose Lietuvos miestuose – tai UAB „Girių bizonas“ 
projektas „Inovatyvių medienos drožlių plokščių gamybos technologijų diegimas, siekiant 
sukurti stambiausią baldų gamybos tinklą Europos šiaur÷s vakarų regione“ (13,234 mln. 
EUR paramos l÷šų), kuris įgyvendintas Kazlų Rūdoje, Marijampol÷s apskrityje (vienoje iš 
mažiausių Lietuvos savivaldybių) ir UAB „Visagino linija“ projektas „Naujos baldų gamyklos 
statyba Visagine“ (7,743 mln. EUR paramos l÷šų), kuris įgyvendintas Visagine, Utenos 
apskrityje (IAE regione), o didžiausias privataus turizmo projektas – tai Druskininkų 
vandens pramogų parkas (12,82 mln. EUR paramos l÷šų), įgyvendintas Druskininkų 
savivaldyb÷je (kur fiksuotas didžiausias nedarbo lygis), Alytaus apskrityje. Investicijų 
pritraukimas ES paramos ir privačių investicijų forma leido regionuose geriau išnaudoti 
kiekvieno regiono pranašumus ir galimybes, sukurti darbo vietas, pagerinti teritorijos 
ekonominę būklę, o stabilios darbo vietos sukūr÷ ir geresnes socialin÷s aplinkos pl÷tros 
galimybes.  

 
Priemon÷s įgyvendinimas 2008 ir 2009 m. 
 
2008 m. nauji kvietimai teikti paraiškas neskelbti, nes visa priemonei numatyta 

parama paskirstyta iki 2006 m. pabaigos. Per 2008 m. įgyvendinti 54 projektai ir iki BPD 
laikotarpio pabaigos buvo baigti vykdyti visi BPD 3.1 priemon÷s 99 projektai. 2008 m. 
išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 25,313 mln. EUR, iš jų 17,4 
mln. EUR – ERPF l÷šos, o 2009 m. I pusm. išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti 
EK l÷šos sumaž÷jo 2,324 mln. EUR, iš jų 1,599 mln. EUR – ERPF l÷šos, d÷l grąžintinų l÷šų. 
2008 m. vykdant projektus paaštr÷jo problemos, susijusios su visos BPD 3.1 priemon÷s 
įgyvendinimu, d÷l kurių išaugo projektų išlaidos, kurių did÷jimo masto projektų vykdytojai 
negal÷jo numatyti ar kitaip kontroliuoti projektų rengimo ir paramos sutarčių pasirašymo 
metu ir kurioms tur÷jo skirti papildomą finansavimą iš nuosavų ar skolintų l÷šų. D÷l šių 
priežasčių ir rangovų / tiek÷jų trūkumo rinkoje kai kurių projektų įgyvendinimas buvo 
pratęstas išnaudojant laiko rezervą, o kita dalis projektų d÷l finansavimo ar laiko trūkumo 
buvo modifikuoti atsisakant kai kurių veiklų ar darbų. Kadangi beveik pus÷ priemon÷s 
projektų baigti įgyvendinti iki 2008 m., atitinkamai per 2008 m. rodikliai keit÷si tik d÷l 
anksčiau baigtų projektų vykdomos veiklos, nes įgyvendintų iki 2008 m. projektų rodikliai 
pasireišk÷ iš karto užbaigus projektus, o 2008 m. užbaigtų projektų rezultatų ir poveikio 
rodikliai išryšk÷s v÷lesniu nei BPD įgyvendinimo periodu. 

 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui  
 
BPD 3.1 priemon÷s įgyvendinimo laikotarpis sutapo su Lietuvos ekonominio pakilimu, 

tur÷jusiu teigiamų ir neigiamų pasekmių: 
 

• Teigiamos ekonominio augimo pasekm÷s 
Po 2004-05-01 Lietuvai tapus ES ir Bendrosios rinkos nare atsiv÷r÷ didesn÷s eksporto 

galimyb÷s, atsirado sąlygos greitai įsilieti į naujas rinkas ar rinkų nišas, o taip pat paaštr÷jo 
konkurencija augančioje šalies vidaus rinkoje. Tod÷l dauguma įmonių, suprasdamos 
konkurencingų produktų, turinčių didesnę prid÷tinę vertę, svarbą, ieškojo ir naudojosi 
visomis galimyb÷mis atnaujinti pasenusias technologijas, perimti modernias, diegti 
inovacijas, sukurti ir pasiūlyti rinkai naujus, konkurencingesnius produktus ar paslaugas, 
tod÷l įmonių pl÷trai, investicijoms aplinka buvo labai palanki. Tai liudija itin didelis pateiktų 
paraiškų kiekis. Naudą tur÷jo ir įmon÷s, negavusios paramos, tačiau rengusios strateginius 
planus, projektus savo įmonių pl÷trai, dariusios analogiškas investicijas. Gautos SF paramos 
l÷šos prapl÷t÷ galimybes pasiskolinti savo ind÷liui į projektą – bankai d÷l mažesn÷s rizikos 
buvo linkę labiau skolinti, ko nebūtų darę be paramos l÷šų. ES parama atv÷r÷ naujas 
galimybes SVV įmon÷ms, kurios projektų nebūtų įgyvendinusios vien tik savo l÷šomis, o 
skolinimosi galimyb÷s buvo ribotos. Tą rodo ir SVV skaičiaus augimas 2004–2008 m. I 
pusm. laikotarpiu. Būtinyb÷ kartu su paraiška pateikti nekilnojamojo turto nuosavybę / 
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naudojimą patvirtinančius dokumentus privert÷ įmones, siekusias paramos, baigti 
susitvarkyti dokumentus ir pateikti duomenis į viešuosius registrus, kurie dabar gali teikti 
daug tikslesnę ir patikimesnę informaciją. Lietuvai tapus ES nare ir nebelikus vizų režimo, 
padid÷jo ir į Lietuvą atvykstančių turistų srautai, tai sudar÷ palankias prielaidas turizmo 
sektoriaus pl÷trai Lietuvoje BPD įgyvendinimo laikotarpiu ir prisid÷jo prie sprendimų 
investuoti į privataus turizmo pl÷trą, panaudojant SF paramą, pri÷mimo. 

 
• Neigiamos ekonominio augimo pasekm÷s 
Viena svarbiausių neigiamų ekonominio augimo pasekmių, tur÷jusių esminę įtaką 

projektų įgyvendinimui, buvo darbo j÷gos trūkumas d÷l emigracijos ir darbo j÷gos kainos 
žymus padid÷jimas, o tai k÷l÷ projektų įgyvendinimo išlaidas, mažiau nei planuota buvo 
sukurta darbo vietų. SF paramos intervencija pagal visas BPD priemones į rinką gana 
trumpu laikotarpiu ir visiems rinkos dalyviams žinoma galutine projektų įgyvendinimo data 
suk÷l÷ tiek÷jų, rangovų trūkumą ir didino prekių, paslaugų bei darbų kainas. 

 
Priemon÷s įgyvendinimo problemos  
 
Įgyvendinant BPD 3.1 priemonę ypač išryšk÷jo didel÷, bet netolygi finansavimo 

paklausa – tai liudija planavimo patirties stoką, menki projektų vykdytojų administraciniai 
geb÷jimai ir patirties stygius, ypač (viešųjų) pirkimų srityje, ilgos ir sud÷tingos 
administravimo procedūros, darbuotojų kaita, išaugusios darbų ir paslaugų kainos, tiek÷jų ir 
rangovų trūkumas rinkoje. 

 
Lentel÷ 85. Pagrindin÷s problemos, iškilusios įgyvendinant BPD 3.1 priemonę, ir jų 
sprendimo būdai. 

Problemos Sprendimo būdai 
Per ilgas tęstin÷s paraiškų teikimo 
procedūros taikymas d÷l netinkamo 
planavimo – vietoj planuoto 
nepakankamo paraiškų kiekio sulaukta 
didelio projektų srauto. Neįvertintas 
verslo sugeb÷jimas greitai suplanuoti ir 
parengti projektus – gavus itin daug 
paraiškų užtruko jų vertinimas ir l÷šų 
paskirstymas, tod÷l verslo projektų 
vykdytojai tur÷jo atid÷ti projektų 
įgyvendinimą iki jiems nepalankaus meto 
(augo kainos, greitai keit÷si paklausa ir 
technologijos, kai kurie projektai tapo 
nebeaktualūs).  

2005 m. vasario m÷n. tęstin÷ paraiškų teikimo 
procedūra buvo nutraukta, įvertinus projektus 
parama buvo paskirstyta geriausiems 
projektams, buvo sudaryti rezervinių projektų 
sąrašai, išskyrus MTTP veiklos projektus, v÷liau 
2006 m. buvo skelbtas tik vienas kvietimas 
teikti paraiškas (tik MTTP veiklos projektams 
finansuoti).  

Pirkimų taisyklių taikymas privačių 
juridinių asmenų veikloje. Verslo projektų 
vykdytojai dažniausiai netur÷jo patirties 
vykdant pirkimus pagal nustatytas 
taisykles, tod÷l projektuose pasitaik÷ 
didelis pažeidimų skaičius, susijęs su 
pirkimų vykdymu, pirkimai buvo vykdomi 
iš naujo, kas v÷lino projektų 
įgyvendinimą ir didino projektų išlaidas 
(projektų vykdytojai buvo privatūs 
juridiniai asmenys, kuriems netaikomas 
Viešųjų pirkimų įstatymas, tačiau gair÷se 
pareišk÷jams buvo nustatyti pagrindiniai 
reikalavimai pirkimams, finansuojamiems 
iš SF l÷šų). Tai pareikalavo papildomo 
reglamentavimo didesn÷s ir 
administruojančiųjų institucijų kontrol÷s. 

Privačių juridinių asmenų pirkimai finansuojami 
iš SF l÷šų buvo papildomai reglamentuoti – 
LVPA pareng÷ ir su ŪM suderino Prekių, 
paslaugų ir darbų pirkimo taisykl÷s, taikomos 
juridiniams asmenims, gaunantiems finansinę 
paramą iš SF l÷šų (LVPA direktoriaus 2004-06-
17 įsakymas Nr. 39), v÷liau šios taisykl÷s buvo 
tobulinamos, aiškiau reglamentuojant visus 
galimus atvejus ir procedūras, pateikiant 
pavyzdines būtinų dokumentų formas, o pačias 
taisykles tvirtinant LR ūkio ministro įsakymu, 
kuris buvo privalomas visiems projektų 
vykdytojams, nesantiems perkančiosiomis 
organizacijomis pagal Viešųjų pirkimų įstatymą 
(Prekių, paslaugų ir darbų pirkimų taisykl÷s 
neperkančiosioms organizacijoms (LR ūkio 
ministro 2006-02-10 įsakymas Nr. 4-50, su 
pakeitimais). Vykdant mokymus projektų 
vykdytojams ypatingas d÷mesys buvo skiriamas 
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Problemos Sprendimo būdai 
pirkimų vykdymui, prieš atliekant pirkimus 
projektų vykdytojai teik÷ LVPA derinimui 
pirkimų dokumentus. 

 
Priemon÷s tikslo ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 
BPD 3.1 priemon÷s tikslu buvo įgyvendinami 3 uždaviniai.  
Siekiant BPD 3.1 priemon÷s įgyvendinimo sistemiškumo ir geresn÷s sąveikos tarp 

priemon÷s uždavinių ir veiklų, rodikliai buvo nustatyti visos priemon÷s, o ne uždavinio lygiu, 
ir kiekvieno uždavinio pasiekimas atskirai nebuvo matuojamas. Toks rodiklių nustatymo 
metodas leido nesuskaidyti priemon÷s į mažiau susijusias dalis pagal uždavinius ir pasiekti 
didesn÷s sinergijos priemon÷s viduje, tai patvirtina faktas, kad rodikliai matavo ne vieno, o 
kelių uždavinių pasiekimą. 

Visgi, priemon÷s rodikliai – tiesiogiai ar netiesiogiai – rod÷ ir konkrečių šios priemon÷s 
uždavinių pasiekimo laipsnį. 

 
1 uždavinys – skatinti verslumą ir įmonių steigimą. 

Veiklos sritys  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− įmonių modernizavimas ir inovacijų diegimas; 
− įmonių internacionalizavimo skatinimas, produktų ir paslaugų įvaizdžio 
kūrimas, sąnaudų mažinimas įmon÷se, standartų diegimas ir produktų 
bei paslaugų sertifikavimas; 

− apgyvendinimo, konferencijų ir pramogų objektų kūrimas ir pl÷tra, 
kultūros ir istorinio paveldo objektų pritaikymas turizmo poreikiams. 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 1 uždavinį buvo siekiama didinti gamybos apimtis ir jos 
našumą, suinteresuotumą naujomis, taip pat ir eksporto rinkomis, didinti 
verslumą, pl÷toti paslaugų sektorių modernizuojant įmones, diegiant 
technologines naujoves gamybos procese, skatinant naujų verslo id÷jų 
atsiradimą ir jų pritaikymą bei didinant turizmui skirtų paslaugų apimtis, 
tai savo ruožtu nul÷m÷ naujų įmonių steigimąsi. 
1 uždavinio pasiekimą rodo toks priemon÷s pasiekimo rodiklis kaip 
„Gavusių paramą pradedančių įmonių skaičius“ ir poveikio rodiklis „Paramą 
gavusių pradedančiųjų įmonių, kurios išsilaik÷ 12 m÷nesių, dalis“. Nors 
paramą gavusių pradedančiųjų skaičius sudar÷ kiek daugiau nei trečdalį 
nuo BPD planuoto rodiklio (vietoje planuotų paremti 30 pradedančių 
įmonių paramą gavo 13), poveikio rodiklis buvo viršytas – vietoje 
numatytų 90 proc. daugiau kaip 12 m÷n. išsilaik÷ 100 proc. paramą 
gavusių pradedančių įmonių. Mažesnį paremtų pradedančiųjų skaičių l÷m÷ 
tos pačios priežastys, kaip ir visų paramą gavusių įmonių – finansuoti 
projektai buvo savo verte ir atitinkamai paramos verte didesni nei 
prognozuota, be to, BPD įgyvendinimo laikotarpiu vyko spartūs verslo 
konsolidavimosi (apsijungimo) procesai ir esamų įmonių pl÷tra. 
1 uždavinio pasiekimą liudijo ir BPD įgyvendinimo laikotarpiu nuosekliai 
augęs veikiančių ūkio subjektų skaičius iki pat 2008 m. I pusm., aukštas 
pradedančių įmonių, kurios išsilaik÷ 12 m÷nesių, rodiklis (111 proc.), 
liudijęs, kad paremtos pradedančiosios įmon÷s išliko pakankamai 
gyvybingos ir tapo geru pavyzdžiu kitiems, tuo pačiu paskatino verslumo 
pl÷trą. Pagerinus Lietuvoje pagamintų produktų ir paslaugų įvaizdį, 
įsikūrusioms įmon÷ms tapo lengviau patekti į naujas ar užsienio rinkas jau 
pačioje verslo pradžioje. 
Pasiekimo rodikliai turi būti vertinami atsižvelgiant į BPD 3.1 priemon÷s 
planavimo prielaidas ir buvusią tuo metu aplinką – Lietuvos ekonomika 
pasižym÷jo dideliu nedarbo lygiu, tod÷l iš esm÷s buvo teisinga orientacija į 
konkurencingų, didesnę prid÷tinę vertę turinčių produktų ir paslaugų 
kūrimą, inovacijų diegimą, naujų turizmo paslaugų formavimą, į siekį 
pakeisti pramon÷s struktūrą, padidinant aukštesniųjų technologijų sektorių 
dalį. Įmonių modernizavimo ir inovacijų diegimo 48 projektams įgyvendinti 
atiteko 68,99 proc. priemonei numatytų l÷šų. Tai rodo nustatytų tikslų, 
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uždavinių ir rodiklių adekvatumą ne tik Lietuvos ekonomikos situacijai, 
buvusiai rengiant BPD, bet ir atitikimą sparčiai besikeitusiems ūkio 
poreikiams BPD įgyvendinimo metu. Nors darbo vietų kūrimas 
nenustatytas kaip pagrindinis šios priemon÷s tikslas, o įvardintas labiau 
kaip priemon÷s įgyvendinimo pasekm÷, matuojama sukurtų ar išsaugotų 
darbo vietų rodikliu, būtent naujų technologijų, inovacijų diegimas, 
įmon÷se vykdyta MTTP veikla leido sukurti artimą BPD 3.1 priemon÷je 
numatytam bendrų darbo vietų skaičių, o papildomų darbo vietų buvo 
įsteigta netgi daugiau nei planuota, tai rodo didelį šios priemon÷s 
multiplikavimo efektą. Beveik ar visai nesulauk÷ paklausos veiklos, 
susijusios su kokyb÷s valdymo sistemų ir naujų kokyb÷s gerinimo metodų 
įdiegimu (iš 10 gautų paraiškų finansuotas tik 1 projektas už 0,017 mln. 
EUR paramos), su įmonių internacionalizavimo skatinimu, produktų ir 
paslaugų įvaizdžio kūrimu, sąnaudų mažinimu įmon÷se, standartų diegimu 
ir produktų bei paslaugų sertifikavimu (iš gautų 14 paraiškų finansuotas 1 
projektas už 2,317 mln. EUR), su klasterių, bendradarbiavimo tinklų 
skatinimu (negauta nei vienos paraiškos) ir su aplinkos apsaugos 
priemon÷mis įmon÷se (iš 7 gautų paraiškų finansuotas 1 projektas už 
0,199 mln. EUR). Tokį paklausos stygių labiausiai l÷m÷, kad šios remiamos 
veiklos buvo neinvesticin÷s, pvz., finansuojamos konsultacijos diegiant 
kokyb÷s valdymo sistemas ir standartus, informacijos apie naujus kokyb÷s 
gerinimo metodus analiz÷, informacinių leidinių (tarp jų elektroninių, garso 
įrašų ir vaizdo filmų) apie geriausią kokyb÷s gerinimo priemonių diegimą 
parengimas ir leidyba (transliavimas), produkcijos kokyb÷s gerinimo 
galimybių tyrimai, informacinių sistemų, užtikrinančių kokyb÷s valdymo 
sistemų funkcionavimą, diegimas, įmonių informacinių sistemų 
pertvarkymas, siekiant užtikrinti informacijos pateikimo ir apdorojimo 
kalbų įvairovę, įskaitant elektronin÷s prekybos ir vidaus procesų valdymo 
sistemas (atitinkamos programin÷s įrangos įsigijimas, su tuo susijusios 
paslaugos ir konsultacijos), tarptautin÷s prekybos informacinių sistemų 
diegimas, informacin÷s medžiagos (įskaitant produkcijos naudojimosi 
instrukcijas, kitus kartu su produkcija teikiamus techninius dokumentus) 
rengimas ir gaminimas įvairiomis kalbomis, pl÷tros į naujas rinkas 
priemonių įvykdymas (atitinkamų rinkų tyrimas, misijų organizavimas, 
konsultavimo paslaugos, specializuotos programin÷s įrangos, skirtos 
įmonių galimyb÷ms pl÷stis į pasaulio rinkas nustatyti, įsigijimas), 
konsultacijos įmon÷ms diegiant naujus arba nuo 2004 m. geguž÷s 1 d. 
įsigaliojusius produkcijos ar paslaugų standartus (išskyrus ISO 9000, 
14000 serijų, EMAS ir buhalterin÷s apskaitos bei audito), veiklų, skirtų 
pramon÷s ir verslo produktų, paslaugų įvaizdžiui sukurti ir gerinti, 
r÷mimas, informacijos bazių apie įmonių, įskaitant mokslo įstaigas, grupes 
sudarymas ir eksploatavimas ir pan. Prieš pradedant tokias neinvesticines 
veiklas įmon÷ms reik÷jo pirmiausia atlikti investicijas, t. y. įdiegti įrangą, 
programinę įrangą, kad būtų galima teikti paraiškas sertifikavimui, prad÷ti 
diegti kokyb÷s ar aplinkosaugines valdymo sistemas. Dalis veiklų buvo 
labiau būdingos viešajam sektoriui ir verslas nebuvo suinteresuotos 
tokiomis veiklomis, pvz., įmonių konsultavimo (galimybių vertinimas) apie 
galimybes tapti vietos ir tarptautinių klasterių dalimi, renginių, skirtų 
klasterių kūrimui, skatinti (tarp jų atskirų šakų verslo konferencijas, 
skirtingų regionų verslo, mokslo įstaigų galimybių pristatymai), 
organizavimas, įmonių galimybių integruotis į esamus tarptautinius 
klasterius tyrimai specializuotų produkcijos sertifikavimo centrų (įstaigų) 
veikla; informacinių leidinių apie standartus, sertifikavimo sistemas, jų 
diegimo ir naudojimo praktiką leidyba ir kt. Taip pat tokią skirtingą 
paklausą tarp veiklų ir veiklų grupių l÷m÷ inovacijų diegimo būdas 
Lietuvoje BPD įgyvendinimo laikotarpiu, ypač jo pradžioje – skirtingai nuo 
senųjų ES šalių, kur buvo nusistov÷jęs verslo ciklas ir palaipsniui 
evoliucionuojanti verslo pl÷tra, siekdamas tarptautinio konkurencingumo 
Lietuvos verslas tur÷jo perimti visas naujoves kaip įmanoma sparčiau t. y. 
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pirmiausia per naujausių technologijų, know-how įsigijimą ir diegimą, o tik 
v÷liau per MTTP pasiekimo diegimą gamyboje, kuris prasid÷jo v÷liau ir 
vyko l÷čiau, bet tur÷jo ilgalaikį efektą. Taip pat pažym÷tina, kad BPD 
įgyvendinimo laikotarpiu įmon÷s orientavosi į Bendrąją rinką, tod÷l buvo 
būtina įsigyti tokių technologijų, su kuriomis gaminama produkcija gal÷jo 
s÷kmingai konkuruoti ES ir pasauliniu mastu.  
Įgyvendinus projektus pagal šią priemonę buvo pritraukta 309,849 mln. 
EUR privačių investicijų, o tai planuotą rodiklį (115 mln. EUR) viršijo 2,69 
karto, tai rodo aukštą investicijų pritraukimo į Lietuvos ekonomiką 
skatinamąjį efektą. Atsižvelgiant į tai, kad šios investicijos buvo nukreiptos 
į inovacijų diegimą, įmonių modernizavimą, naujų produktų kūrimą ir 
pl÷trą, aukštą prid÷tinę vertę turinčių produktų ir paslaugų, tarp jų 
regionuose, kūrimą, galima teigti, kad net sąlyginai nedidel÷s l÷šos, 
numatytos BPD priede BPD 3.1 priemonei, kryptingai sugeneravo daugiau 
kaip dvigubai didesnes privačias investicijas į ekonominei pl÷trai 
svarbiausias sritis. Privačių investicijų pritraukimas sustiprino įmonių 
finansinį paj÷gumą, o tuo pačiu padidino įmonių gyvybingumą ir 
konkurencingumą, nes turint pakankamai išteklių galima daryti tolesnes 
investicijas, reikalingas konkurencingumui stiprinti, skirti daugiau l÷šų 
MTTP veiklai, lemiančiai ilgalaikį konkurencingumą ir tvarią konkrečios 
įmon÷s pl÷trą. Be to, priemon÷je labai stipriai išryšk÷jo investicijų 
skatinimo multiplikacinis efektas, kai paramos negavusios įmon÷s, 
siekdamos didinti konkurencingumo lygį, taip pat tur÷jo investuoti į naujas 
technologijas, diegti inovacijas, MTTP rezultatus diegti į gamybą ar 
valdymo procesus. Nors darbo vietų sukūrimas nebuvo įvardintas kaip 
pagrindinis priemon÷s tikslas, o situacija darbo rinkoje iš esm÷s pasikeit÷ 
po 2004-05-01 (sumenko bedarbyst÷, d÷l emigracijos sumaž÷jo darbo 
j÷gos, išaugo jos kaina d÷l ekonominio pakilimo ir emigracijos), priemon÷s 
tikslai ir uždaviniai bei veiklos buvo suplanuoti tinkamai, nes nukrypimas 
nuo numatytų 2800 tiesioginių darbo vietų buvo santykinai nedidelis – 
įsteigtos 2727 darbo vietos. Toks naujų / išlaikytų darbo vietų skaičiaus 
sukūrimas laikytinas gana svarbiu, nes paprastai diegiant naujas 
technologijas, investuojant į kapitalą darbo vietų, ypač mažai kvalifikuotų, 
tur÷tų maž÷ti, be to, atkreiptinas d÷mesys, kad sukurtos naujos / 
išsaugotos darbo vietos buvo skirtos vidutin÷s ir aukštos kvalifikacijos 
darbo j÷gai. 

Uždavinio 
pasiekimas 

1 uždavinio pasiekimą galima vertinti kaip įgyvendintą didžiąja dalimi 
d÷l anksčiau išvardintų priežasčių bei d÷l to, kad nebuvo nustatytas 
atskiras atrankos kriterijus, skirtas pradedančioms įmon÷ms, kuris būtų 
pad÷jęs labiau orientuotis į pastarąsias. Kita vertus, BPD 3.1 priemon÷s 
tikslai ir uždaviniai buvo s÷kmingai pasiekti taikant nustatytus atrankos 
kriterijus. 

 
2 uždavinys – stiprinti veikiančių įmonių gyvybingumą bei konkurencingumą 
šalies ir užsienio rinkose. 

Veiklos sritys  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− įmonių modernizavimas ir inovacijų diegimas; 
− kokyb÷s valdymo sistemų ir naujų kokyb÷s gerinimo metodų įdiegimas; 
− įmonių internacionalizavimo skatinimas, produktų ir paslaugų įvaizdžio 
kūrimas, sąnaudų mažinimas įmon÷se, standartų diegimas ir produktų 
bei paslaugų sertifikavimas; 

− klasterių, bendradarbiavimo tinklų skatinimas; 
− aplinkos apsaugos priemon÷s įmon÷se; 
− apgyvendinimo, konferencijų ir pramogų objektų kūrimas ir pl÷tra bei 
kultūros ir istorinio paveldo objektų pritaikymas turizmo poreikiams 
(toliau – privatus turizmas); 

− mokslinių tyrimų ir pl÷tros veikla (taikomieji MTTP), skirta pramonei ir 
verslui (įmonių vykdoma veikla ir atliekami užsakomieji darbai) ir ryšių 
tarp pramon÷s ir verslo subjektų bei mokslinio tyrimo institucijų 
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formavimas. 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 2 uždavinį buvo siekiama, kad įmon÷s diegtų inovacijas, 
naujus valdymo sprendimus, gerintų Lietuvoje pagamintų produktų ir 
paslaugų tarptautinį įvaizdį, mažintų sąnaudas įmon÷se, d÷l to padid÷tų 
pačių įmonių gyvybingumas, nes moderni, į konkurencingų produktų 
gamybą orientuota įmonių veikla užtikrino pajamas vidutin÷s trukm÷s 
laikotarpiu, buvo siekiama, kad įmon÷s vykdytų ar pl÷stų MTTP veiklą, kuri 
sudar÷ prielaidas ilgalaikei įmonių pl÷trai ir konkurencingumui, paskatinti 
privačių investicijų pritraukimą, taip pat didino įmonių finansinius 
paj÷gumus bei buvo siekiama privataus turizmo paslaugų pl÷tros, kuri 
sudar÷ prielaidas konkurencingumo šalies ir užsienio rinkose didinimui.  
2 uždavinio pasiekimą galima matuoti tokiais priemon÷s pasiekimo 
rodikliais kaip „Gavusių paramą įmonių skaičius“ ir „Įmonių, gavusių 
paramą moksliniams tyrimams ir pl÷trai, skaičius“, rezultato rodikliai 
„Svertų poveikis – pritraukta privataus kapitalo“ ir „Bendras sukurtų darbo 
vietų skaičius iš jų vyrų/moterų“ bei poveikio rodiklis „Papildomų darbo 
vietų skaičius (vyrų / moterų)“. Kadangi įmon÷s įgyvendino didesnius nei 
prognozavo investicinius projektus, paramą gavusiųjų skaičius buvo du 
kartus mažesnis nei planuota BPD, tačiau įmonių, kurioms buvo suteikta 
parama moksliniams tyrimams ir pl÷trai, 2,53 karto viršytas rodiklis, 2,69 
karto viršytas pritrauktų privačių investicijų kiekis parod÷ įmonių siekį 
stiprinti ilgalaikį konkurencingumą ir patvirtino priemonei nustatytų tikslų 
ir uždavinių aktualumą. Paruoštų įmonių gyvybingumą liudijo ir sukurtos 
tiesiogin÷s bei papildomos darbo vietos, kurių duomenys buvo pasiekti 
atitinkamai 97,39 proc. ir 145,63 proc. 
2 uždavinio pasiekimą liudijo ir BPD įgyvendinimo laikotarpiu vykęs spartus 
naujų technologijų ir inovacijų diegimas, Lietuvoje pagamintų produktų ir 
paslaugų tarptautinio įvaizdžio gerinimas, sąnaudų mažinimas įmon÷se, 
tuo pačiu tobul÷jant jų gamybiniams geb÷jimams, sukūrus naujų ar 
išlaikius esamas darbo vietas, t. y. pritraukus papildomus žmogiškuosius 
išteklius buvo garantuotas ir tolimesnis paremtų įmonių vystymasis bei jų 
konkurencingumo did÷jimas ateityje. Teiktos ES paramos fokusavimas tik 
įmon÷ms, besiorientavusioms į didesn÷s prid÷tin÷s vert÷s produktų ir 
paslaugų gamybą, kartu su kitais Lietuvos ūkio ekonominę pl÷trą 
skatinusiais veiksniais iš esm÷s tur÷jo įtakos šalies įmonių 
konkurencingumui ir tarptautinio konkurencingumo didinimui. Netgi 
įmon÷s, negavusios ES paramos, tur÷jo sekti paramą įmonių pavyzdžiu ir 
investuoti į įmonių modernizavimą, vykdyti MTTP veiklą ar kitas jų 
konkurencingumą didinančias priemones, tod÷l ES parama padar÷ ženklų 
poveikį šalies įmonių konkurencingumo didinimui ir per multiplikacinį 
efektą. Privataus turizmo projektuose pagerintos ar naujai sukurtos 
apgyvendinimo, konferencijų, pramogų, laisvalaikio, sanatorin÷s, SPA ir 
pan. paslaugos mažino sezoniškumo poveikį turizmo paslaugas tiekiančių 
įmonių veiklai, tuo didindamos tokių įmonių gyvybingumą, o tokiuose 
projektuose sukurtuose ar atnaujintuose privataus turizmo objektuose 
teiktos aukštesn÷s kokyb÷s paslaugos tapo patrauklesn÷s vietiniams ir 
atvykstantiems turistams. Sutvarkyti ir pritaikyti turizmo reikm÷ms 
svarbūs kultūros paveldo objektai ne tik leido juos išsaugoti ateities 
kartoms, bet tapo patrauklesni užsienio turistams, tokiuose čia teiktos 
apgyvendinimo paslaugos buvo skirtos aukštesnes pajamas gaunantiems 
atvykstantiems turistams, o tai savo ruožtu didino Lietuvos eksporto 
apimtis, gerino Lietuvos ir joje sukurtų produktų bei paslaugų tarptautinį 
įvaizdį, leido dar labiau padidinti atvykstančių turistų skaičių, taip sudarant 
palankias sąlygas turizmo pl÷trai mūsų šalyje. 
Pažym÷tina, kad mažiau populiarių veiklų, kuriose buvo numatyti 
„minkštieji“ projektai, tikslai daugeliu atvejų visgi buvo pasiekti, tačiau 
įgyvendinus investicijas pagal veiklų grupę „Įmonių modernizavimas ir 
inovacijų diegimas“. Kita vertus, MTTP veiklos projektai taip pat buvo 
„minkštieji“ projektai, bet MTTP veiklų tikslai labiau atitiko verslo 
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poreikius, tod÷l ir tokių projektų buvo finansuota 2,53 karto daugiau nei 
planuota – vietoje numatytų 15 parama skirta 38 MTTP projektams 
įgyvendinti. Atkreiptinas d÷mesys, kad MTTP veikloms skelbti 2 kvietimai 
teikti paraiškas, antrasis iš jų 2006 m., kai jau buvo įgyta pirmoji 
s÷kminga patirtis įgyvendinant MTTP projektus, finansuojamus iš paramos 
l÷šų. Tai paskatino daugiau įmonių rengti ir teikti paraiškas.  
Pagal priemon÷s pasiekimų ir rezultatų rodiklių įgyvendinimą ji vertintina 
itin teigiamai, tačiau stebimi neatitikimai tarp planuotų ir pasiektų rodiklių. 
Vykdant BPD 3.1 priemonę parama buvo suteikta 99 projektų 
įgyvendinimui, nors buvo planuota paremti 200 įmonių. BPD pasiekimo 
rodiklis įvykdytas 49,5 proc., kadangi projektų vidutin÷ vert÷ buvo didesn÷ 
nei planuota ir atitinkamai buvo paremta mažiau įmonių. Vidutinis vienam 
projektui suteiktos paramos dydis sudar÷ 1,057 mln. EUR, nors pagal 2003 
m. atliktas apklausas buvo prognozuojama, kad vidutinis paramos 
projektui dydis sudarytų apie 0,5 mln. EUR. Analizuojant investicinius 
projektus vidutinio paramos projektui dydžio paklaida dar didesn÷, nes 
buvo finansuoti Lietuvos mastu keli itin stambūs inovacijų diegimo 
projektai, nepatekę į apklausą, kurie tą vidurkį dar labiau iškreip÷. 
Statistikos ir tikslesn÷s informacijos apie privačių įmonių įgyvendinamus ar 
planuojamus įvykdyti investicinius projektus nebuvimas, patirties stoka ir 
planavimas, remiantis ne visai reprezentatyvia apklausa, tur÷jo įtakos ir 
didesniems nukrypimams planuojant rodiklius. Nagrin÷jant didelių ir SVV 
įmonių investicinių projektų dydžius matyti, kad didesn÷s apimties 
projektų pateik÷ ir didel÷s, ir SVV įmon÷s, o svyravimų tarp skirtos 
paramos projektams įvykdyti buvo ir didelių įmonių, ir SVV projektuose, 
pvz., paramos dydis didelių įmonių projektuose kito nuo 0,215 mln. EUR 
(AB „Aviridis“ projektas) iki 13,234 mln. EUR. 
Įgyvendinus projektus pagal šią priemonę buvo pritraukta 309,849 mln. 
EUR privačių investicijų, o tai viršijo planuotą rodiklį (115 mln. EUR) 2,69 
karto, tai rodo aukštą investicijų pritraukimo į Lietuvos ekonomiką 
skatinamąjį efektą. Atsižvelgus, kad šios investicijos buvo nukreiptos į 
inovacijų diegimą, įmonių modernizavimą, naujų produktų kūrimą ir pl÷trą, 
aukštą prid÷tinę vertę turinčių produktų ir paslaugų, tarp jų ir regionuose, 
kūrimą, galima teigti, kad net sąlyginai nedidel÷s l÷šos, numatytos BPD 
priede BPD 3.1 priemonei, kryptingai sugeneravo daugiau kaip dvigubai 
didesnes privačias investicijas į ekonomikos pl÷trai svarbiausias sritis. 
Privačios investicijos sustiprino įmonių finansinį paj÷gumą, padidino jų 
gyvybingumą ir konkurencingumą, nes turint pakankamai išteklių galima 
daryti tolesnes investicijas, reikalingas konkurencingumui stiprinti, skirti 
daugiau l÷šų MTTP veiklai, kuri lemia ilgalaikį konkurencingumą ir tvarią 
konkrečios įmon÷s pl÷trą. Be to, priemon÷je labai ryškus investicijų 
skatinimo multiplikacinis efektas, kai paramos negavusios įmon÷s, 
siekdamos didinti konkurencingumo lygį, taip pat tur÷jo investuoti į naujas 
technologijas, diegti inovacijas ar MTTP rezultatus į gamybą ar valdymo 
procesus. Nors darbo vietų sukūrimas nebuvo įvardintas kaip pagrindinis 
priemon÷s tikslas, o situacija darbo rinkoje iš esm÷s pasikeit÷ po 2004-05-
01 (sumenko bedarbyst÷, d÷l emigracijos sumaž÷jo darbo j÷gos, išaugo 
jos kaina d÷l ekonominio pakilimo ir emigracijos), priemon÷s tikslai, 
uždaviniai ir veiklos buvo suplanuoti tinkamai, nes nukrypimas nuo 
suplanuotų 2800 tiesioginių darbo vietų buvo santykinai nedidelis – buvo 
sukurtos 2727 darbo vietos. Toks naujų / išlaikytų darbo vietų skaičiaus 
sukūrimas laikytinas gana svarbiu, nes paprastai diegiant naujas 
technologijas, investuojant į kapitalą darbo vietų, ypač mažai kvalifikuotų, 
tur÷tų maž÷ti, be to, atkreiptinas d÷mesys, kad sukurtos naujos / 
išlaikytos darbo vietos buvo skirtos vidutin÷s ir aukštos kvalifikacijos darbo 
j÷gai. 

Uždavinio 
pasiekimas 

2 uždavinį galima vertinti kaip įgyvendintą, nes dauguma nustatytų 
rodiklių buvo viršyti ir įgyvendinta daug daugiau ilgalaikį konkurencingumą 
lemiančių projektų, įmonių gyvybingumas buvo didesnis nei planuota. 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 

 189 

 
3 uždavinys – didinti pramon÷s produktyvumą, priartinti prekių ir paslaugų 
gamybos ir eksporto struktūrą prie ES struktūros. 

Veiklos sritys  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− įmonių modernizavimas ir inovacijų diegimas; 
− apgyvendinimo, konferencijų ir pramogų objektų kūrimas ir pl÷tra bei 
kultūros ir istorinio paveldo objektų pritaikymas turizmo poreikiams 
(toliau – privatus turizmas); 

− mokslinių tyrimų ir pl÷tros veikla (taikomieji MTTP), skirta pramonei ir 
verslui (įmonių vykdoma veikla ir atliekami užsakomieji darbai) ir ryšių 
tarp pramon÷s ir verslo subjektų bei mokslinio tyrimo institucijų 
formavimas. 

Įgyvendinimas 

3 uždavinio pasiekimą galima matuoti tokiais priemon÷s pasiekimo 
rodikliais kaip „Gavusių paramą įmonių skaičius“, „Įmonių, gavusių paramą 
moksliniams tyrimams ir pl÷trai, skaičius“ ir rezultato rodiklis „Svertų 
poveikis – pritraukta privataus kapitalo“. Nors paramą gavusių įmonių 
skaičius du kartus mažesnis nei planuota BPD, įgyvendinti projektai buvo 
kokybiški ir stipriai orientuoti į didesn÷s prid÷tin÷s vert÷s produktų 
gamybą, jų realizavimą ne tik šalies, bet ir užsienio rinkose. Įmonių, 
gavusių paramą moksliniams tyrimams ir pl÷trai, rodiklis viršytas 2,53 
karto, tai rodo įmonių siekį didinti produktyvumą, t. y. gamybą vykdyti 
kuo mažesn÷mis sąnaudomis, ir orientuotis į tų prekių bei paslaugų 
gamybą, kurios lemia ne tik konkurencingus produktus, bet ir 
konkurencingą pramon÷s struktūrą, o pl÷tojant turizmo paslaugas toks 
priart÷jimas prie konkurencingesn÷s ir stabilesn÷s pramon÷s struktūros 
tapo spartesnis. 2,69 karto viršytas pritrauktų privačių investicijų kiekis 
parod÷ įmonių siekį išnaudoti visus galimus būdus ir veiksnius didinant 
prekių ir paslaugų produktyvumą, tuo pačiu ir konkurencingumą. 
3 uždavinio pasiekimą parod÷ spartus įmonių turimos technin÷s įrangos 
atnaujinimas ir inovacijų diegimas, atsiradę nauji turistų srautai įgalino 
didinti verslo pajamas iš turizmo paslaugų ir optimizuoti jų teikimą, mažinti 
teikimo kaštus, gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir jų spektrą, tai padidino 
Lietuvos patrauklumą užsienio turistams bei skatino daug didesnę 
paslaugų dalį BVP ir tuo pačiu jų eksportą. Be to, įmonių modernizavimo 
projektai užtikrino didesnes galimybes eksportuoti naujus ir 
konkurencingesnius produktus, taip plečiant esamų rinkų geografines ribas 
arba įeinant į naujas rinkas. 
BPD 3.1 priemon÷s l÷šomis finansuoti 38 įmonių MTTP projektai, tai 
sudaro 253,33 proc. planuoto BPD rodiklio (numatyta 15 projektų). Šios 
grup÷s projektai vykdomi medicinos metodų, biotechnologijų, kosmetikos, 
farmacijos produktų, sveikatinimo įrangos gamybos, lazerių, elektronikos, 
antrinių žaliavų perdirbimo, audinių, trąšų gamybos srityse. Finansuoti 
MTTP projektai, tiriantys ir kuriantys interneto, organizacinių procesų, 
paslaugų valdymo ir tiekimo sistemas. Šios srities projektai buvo 
populiaresni nei planuota, kadangi verslo sektoriuje atsirado suvokimas, 
kad jie didina įmonių ir Lietuvoje pagaminamų produktų ilgalaikį 
tarptautinį konkurencingumą, taip pereinama prie didesn÷s prid÷tin÷s 
vert÷s produktų kūrimo, projektai taip pat pasižymi tvariu poveikiu 
pačioms įmon÷ms, tačiau jis išryšk÷jo v÷liau nei įmonių vykdomų inovacijų 
diegimo ir modernizavimo projektų rezultatai. Iš visų paramą gavusių 
įmonių 13 buvo pradedančios, tai sudaro 43,33 proc. planuoto BPD 
rodiklio. Mažesnį paramą gavusių pradedančių įmonių skaičiaus rodiklio 
pasiekimą atspind÷jo reali situacija rinkoje, nes visiškai naujų įmonių 
skaičius Lietuvoje maž÷jo, tai l÷m÷ įmonių susijungimai / per÷mimai ir 
emigracija, nes jauni žmon÷s labiau linkę išvykti dirbti į kitas šalis nei kurti 
savo verslą Lietuvoje. Pažym÷tina, kad paramą gavusių įmonių 
gyvybingumas išliko labai aukštas – visos paramą gavusios 
pradedančiosios įmon÷s išsilaik÷ 12 m÷n., t. y. numatytas poveikio rodiklis 
siek÷ 100 proc. vietoj planuoto 90 proc. 
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Įgyvendinus projektus pagal šią priemonę buvo gauta 309,849 mln. EUR 
privačių investicijų ir viršijo planuotą rodiklį (115 mln. EUR) 2,69 karto, tai 
rodo aukštą investicijų pritraukimo į Lietuvos ekonomiką skatinamąjį 
efektą (detaliau apie šį rodiklį – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme). 
Nukrypimas nuo suplanuotų 2800 tiesioginių darbo vietų buvo santykinai 
nedidelis – įsteigtos 2727 darbo vietos. Toks naujų / išlaikytų darbo vietų 
skaičiaus sukūrimas laikytinas gana svarbiu, nes paprastai diegiant naujas 
technologijas, investuojant į kapitalą darbo vietų, ypač mažai kvalifikuotų, 
tur÷tų maž÷ti, be to, atkreiptinas d÷mesys, kad sukurtos naujos / 
išsaugotos darbo vietos buvo skirtos vidutin÷s ir aukštos kvalifikacijos 
darbo j÷gai. 
Taigi, įdiegus inovacijas, naujus valdymo sprendimus ir technologijas, 
buvo užsitikrintos būsimos pajamos iš naujų, konkurencingų produktų 
realizacijos naujose ar esamose rinkose, padid÷jo pačių įmonių 
gyvybingumas, o MTTP veiklos projektai sudar÷ prielaidas ilgalaikei įmonių 
pl÷trai ir konkurencingumui. Investicijos į privataus turizmo projektus leido 
sumažinti sezoniškumo įtaką, taip prisid÷damos prie turizmo paslaugas 
teikiančių Lietuvos įmonių gyvybingumo padid÷jimo ir paslaugų sektoriaus 
dalies didinimo bendroje Lietuvos ūkio struktūroje, taip ją priartinant prie 
ES šalių struktūros. 

Uždavinio 
pasiekimas 

3 uždavinio pasiekimą galima vertinti kaip įgyvendintą iš dalies: nors 
pramon÷s ir eksporto struktūra keit÷si, ne taip sparčiai ir ne tokia 
apimtimi, kaip buvo tik÷tasi. Vertinant produktyvumo did÷jimą akivaizdūs 
teigiami poslinkiai, tačiau šalies vidutinis našumas vis dar atsilieka nuo ES 
vidurkio. 

 
BPD 3.1 priemon÷s tikslas – padidinti įmonių konkurencingumą ir verslumo lygį, subalansuoti 
lygias verslo galimybes, padidinti mokslinių tyrimų potencialą jame. 

Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys – įgyvendintas didžiąja dalimi; 
2 uždavinys – įgyvendintas; 
3 uždavinys – įgyvendintas iš dalies. 

Tikslo 
pasiekimas 

Priemon÷s tikslo pasiekimas vertintinas kaip visiškai įgyvendintas, nes 
įvykdyti visi uždaviniai: buvo įgyvendinta daug daugiau ilgalaikį 
konkurencingumą lemiančių projektų, įmonių gyvybingumas buvo didesnis 
nei planuota, pasikeit÷ pramon÷s ir eksporto struktūra (pvz., padid÷jo 
paslaugų dalis joje), išaugo produktyvumas, buvo prad÷ta gaminti ir 
eksportuoti daugiau produktų su didesne prid÷tine verte.   

 
Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
Šios priemon÷s tikslai ir rodikliai buvo suplanuoti pakankamai pagrįstai atsižvelgiant į 

realią situaciją. Greta ekonominio poveikio pačioms įmon÷ms, kai sustipr÷jo įmonių 
konkurencingumas ir gyvybingumas, padid÷jo įmonių skiriamos išlaidos MTTP veiklai, 
daugiau buvo investuojama į perspektyvias sritis ir produktus ar paslaugas su aukštesne 
prid÷tine vert÷, buvo įeita į naujas rinkas ar rinkų nišas, taip užsitikrinant būsimus piniginius 
srautus, reikalingus tolesn÷ms investicijoms ir inovacijų diegimui. Taip pat pasiektas 
ekonominis poveikis aplinkai – sukūrus naujų darbo vietų, tarp jų vidutin÷s ir aukštos 
kvalifikacijos darbo j÷gai, gautos didesn÷s pajamos į savivaldybių ir valstyb÷s biudžetus, 
maž÷jo darbingo amžiaus gyventojų emigracija, pl÷tojant verslą ir regionuose, ne tik 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose, sukuriama palanki socialin÷ aplinka tolesniam darbui ir 
gyvenimui regionuose, did÷ja regionų investicinis patrauklumas. Darbo vietų vidutinei ir 
aukštai kvalifikuotai darbo j÷gai įsteigimas specifiniame Lietuvos regione – IAE regione 
(Visagino mieste) sprend÷ ir socialinę problemą – kitakalbiams pad÷jo integruotis į Lietuvos 
ekonominį-socialinį gyvenimą, sukūr÷ analogiško prestižo darbo vietas darbuotojams, 
ypatingai vyrams, dirbusiems aukštai kvalifikuotą darbą uždaromoje IAE. 

Priemon÷s poveikio rodiklių viršijimo negalima paaiškinti vien pačiu ekonominiu 
pakilimu, nes iš esm÷s keit÷si situacija darbo rinkoje ir pasiekti bei viršyti poveikio 
duomenys, ypač papildomų darbo vietų, liudija, kad priemon÷s tikslai ir rodikliai buvo 
nustatyti iš esm÷s tinkamai bei rodo didesnį nei tik÷tasi paramos multiplikacinį efektą – 
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vietoje planuotų 3000 sukurtos 4369 papildomos darbo vietos, tai sudaro 145,63 proc. 
planuoto rodiklio. Akivaizdu, kad SF parama buvo teikiama toms sritims, kuriose ji 
panaudojama efektyviausiai, ir sukeldavo žymų papildomos prid÷tin÷s vert÷s sukūrimą 
projektų išorin÷je aplinkoje.  

Stebimi didesni nukrypimai nuo planuotų darbo vietų, skirtų vyrams ir moterims, nes 
pastarosioms darbo vietų buvo įsteigta mažiau nei numatyta – vietoje 1540 buvo sukurta 
1050 papildomų darbo vietų moterims. Tai paaiškinama, nes dauguma pagal BPD 3.1 
priemonę paremtų projektų buvo gamybinio ar MTTP pobūdžio, juose diegiamos naujos 
technologijos ir atitinkamai sukuriama didesn÷ pasiūla aukštai kvalifikuotai inžinerinių 
specialybių ir IT specialyb÷s ar tyr÷jų darbo j÷gai, kur didumą paprastai sudaro vyrai. Tuo 
tarpu privataus turizmo, paslaugų sektorių, kuriuose paprastai būna didesn÷ darbo pasiūla 
moterims, projektų paremta ir įgyvendinta buvo daug mažiau nei tik÷tasi. D÷l analogiškų 
priežasčių stebimas nukrypimas nuo darbo vietų, skirtų vyrams ir moterims, rezultato 
rodiklyje. 

Visos paramą gavusios pradedančios įmon÷s išsilaik÷ 12 m÷nesių, tai sudaro 111 proc. 
planuoto BPD poveikio rodiklio (90 proc.). Šis pasiekimas turi būti vertinamas, žinant, kad 
SF parama buvo teikiama perspektyvioms pradedančioms įmon÷ms, kurios sugeb÷jo 
tinkamai pagrįsti paramos poreikį ir panaudojimo efektyvumą, taip buvo smarkiai sumažinta 
šių įmonių įgyvendinamų projektų ekonomin÷, technin÷ rizika ir užtikrintas s÷kmingas jų 
įvykdymas.  

Priemon÷s įgyvendinimas sudar÷ prielaidas tolesnei ekonominei pl÷trai, nes išaugo 
įmonių konkurencingumas ir jų verslumas, sukurti aukštos prid÷tin÷s vert÷s produktai, 
paremtos įmon÷s įgijo geb÷jimą didinti produktyvumą ir s÷kmingai į÷jo į naujas rinkas ar 
išpl÷t÷ savo dalį jose. Netgi dabartinio ekonominio nuosmukio sąlygomis dauguma paremtų 
įmonių veikia ir turi geresnes galimybes prisitaikyti prie pokyčių, nes ne visos įmon÷s 
sugeb÷jo prisitaikyti prie globalių ekonominių ar technologinių pokyčių ir taip užtikrinti savo 
veiklos tęstinumą. Investicijos į technologinį įmonių modernizavimą leido per gana trumpą 
2005–2008 m. pradžios projektų įgyvendinimo laikotarpį sukurti tarptautinį 
konkurencingumą, padidinti konkrečių ar Lietuvos įmonių apskritai žinomumą, leido įeiti į 
naujas rinkas, užsitikrinti būsimus piniginius srautus tolesn÷ms investicijoms, tai būtų labai 
sud÷tinga dabartin÷mis sąlygomis be buvusios paramos. Tinkamas l÷šų perskirstymas į 
investicines ir inovacijų diegimo veiklas leido pasiekti priemon÷s tikslus, geriau atitikti 
verslo, regionin÷s, subalansuotos pl÷tros ir žmogiškųjų išteklių poreikius.  

Parama įmonių vykdytai MTTP veiklai kartu su kitais veiksniais (kitų BPD priemonių 
skirta parama, mokslo tyrimų sistemos pertvarka, konkurenciniu spaudimu atsiv÷rus 
Bendrajai rinkai ir t. t.) paskatino įmones daugiau l÷šų skirti MTTP veiklai ir taip padidinti 
mokslinių tyrimų potencialą versle – įmonių išlaidos MTTP išaugo 1,8 karto – nuo 136,9 mln. 
EUR 2004 m. (BPD įgyvendinimo pradžioje) iki 257,79 mln. EUR 2008 m. (BPD 
įgyvendinimo pabaigoje) ir sudar÷ 0,8 proc. nuo BVP. Dar įspūdingesnis buvo šuolis, 
nagrin÷jant verslo skirtų MTTP veiklai l÷šų augimą – nuo 27,31 mln. EUR 2004 m. iki 55,26 
mln. EUR 2008 m. t. y. šios išlaidos išaugo daugiau kaip du kartus.  

BPD 3.1 priemon÷s suteikta SF parama dav÷ ženklų postūmį privataus turizmo 
sektoriaus pl÷trai, sudar÷ prielaidas tolesniam paslaugų eksporto augimui ar padid÷jusio 
eksporto lygio išlaikymui, taip pat didino paslaugų sektoriaus dalį Lietuvos ūkio struktūroje, 
tuo priartindama mūsų šalies prekių ir paslaugų gamybos bei eksporto struktūrą prie ES 
struktūros. 

Kadangi Lietuvos vidaus rinka yra nedidel÷ ir itin atvira pasauliniams ekonomikos 
pokyčiams, tiesiogin÷ parama įmon÷ms išlieka svarbia paramos forma ir ateityje. Įvykęs 
ekonomikos nuosmukis įmon÷ms atv÷r÷ ir kitas galimybes, sudar÷ prielaidas naujų id÷jų, 
rinkų paieškai, privert÷ sparčiau kurti modernius produktus ir paslaugas. 

 



Kokybinio ir kiekybinio pasiektų Lietuvos 2004–2006 m. BPD tikslų  
ir uždavinių vertinimo galutin÷ ataskaita 

 

 

2.1.2.2 BPD 3.2 priemon÷. Verslo aplinkos gerinimas  

Įgyvendinant BPD 3.2 priemonę, buvo siekiama pagerinti verslo aplinką, sukuriant 
paslaugų verslui struktūrą, gerinant paslaugų kokybę, užtikrinant jų teikimą ir galimybes 
jomis naudotis bei pl÷tojant fizinę verslo infrastruktūrą.  

Augant Lietuvos ekonomikai ir įsijungus į Bendrąją rinką verslo pl÷trą ribojo tinkamos 
verslo infrastruktūros, kuri iki 2004 m. buvo vystoma l÷tai, stoka ir ne visai kokybiškos, 
riboto asortimento, mažai prieinamos viešosios paslaugos verslui. Infrastruktūros stygių 
mažino investicijų, taip pat ir TUI, pritraukimą, taip pat MTTP, kadangi trūko verslo 
tyrimams reikalingos baz÷s, nebuvo galima teikti viešųjų mokslo ir technologijų bei 
inovacinių paslaugų verslui. Savarankiškas įsiliejimas į naujas rinkas vis dar vyko vangiai, o 
SVV įmon÷ms šis procesas dažnai buvo sud÷tingas ir per brangus. 

BPD 3.2 priemon÷ buvo skirta pl÷toti pramonei ir verslui reikalingą viešąją 
infrastruktūrą, skirta investicijoms pritraukti, bei infrastruktūrą, reikalingą mokslo ir verslo 
bendradarbiavimui, įmonių ir kitų institucijų mokslinių tyrimų ir technologin÷s pl÷tros 
(MTTP) veiklai vykdyti. 

Pl÷tojant viešųjų paslaugų pramonei ir verslui teikimą, ypač per SVV paramos 
sistemas, apimančias verslo informacijos centrus, verslo inkubatorius, inovacijų centrus ar 
verslo asociacijas, buvo siekiama sukurti naujas ir išpl÷sti esamas paslaugas, tuo pačiu 
gerinant jų kokybę, t. y. sudaryti verslui galimybes gauti informaciją, konsultacijas ir 
patarimus verslo pradžios ir pl÷tros, teisiniais, inovacijų, technologijų perdavimo klausimais, 
padidinti tų paslaugų prieinamumą konkrečioje vietov÷je. Stiprinant sektorines ir kitas 
asocijuotas struktūras buvo siekiama inicijuoti ar paspartinti klasterizacijos procesus. Kartu 
buvo skatinamas paslaugų verslui aplinkosaugos srityje teikimas, tur÷jęs suteikti postūmį 
verslui, diegiant aplinkosaugines technologijas ir sprendžiant aktualias aplinkosaugos 
problemas, gerinamas Lietuvos produktų ir paslaugų įvaizdis.  

 
Tikslas ir uždaviniai 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Pagerinti verslo aplinką sukuriant paslaugų verslui struktūrą, gerinant paslaugų 
kokybę, užtikrinant jų teikimą ir galimybes jomis naudotis bei pl÷tojant fizinę verslo 
infrastruktūrą. 
• Pl÷toti infrastruktūrą ir paslaugų teikimą pramonei ir verslui, gerinti jų kokybę 

(1); 
• Didinti SVV subjektų prieinamumą prie paslaugų verslui (2); Priemon÷s 

uždaviniai 
• Užtikrinti, kad verslo paslaugos skatintų įmones pereiti prie didesn÷s prid÷tin÷s 
vert÷s produktų ir paslaugų (3). 

  Uždaviniai 
− SVV paramos sistema; (1) (2) 
− inovacijų paramos sistema; (1) (2) (3) 
− MTP, technologijų centrai; (1) (3) 

Veiklos 
grup÷s46 

− pramonin÷s zonos, „plynojo lauko“ investicijų skatinimas; (1) (2) 

                                           
46 Remiamų veiklos sričių suskirstymas į veiklos grupes: 
SVV paramos sistema: 
- paslaugų verslui pl÷tra – konsultacin÷s / patariamosios paslaugos, studijos, tyrimai, 

konkurencingumo steb÷sena, įvertinimas, informacinių sistemų bei duomenų bazių kūrimas ir 
pl÷tra, informacinių, viešinimo ir rinkodaros kampanijos, taip pat verslumo skatinimo kampanijos 
bei programos;   

- fizin÷s verslo infrastruktūros pl÷tojimas (esamos materialin÷s baz÷s atnaujinimas / gerinimas ir  
naujų objektų kūrimas);  

inovacijų paramos sistema: 
- teikiamų inovacinių paslaugų verslui asortimento ir kokyb÷s gerinimas bei pl÷tra – technologijų 

perdavimo ir sklaidos sistemų kūrimas bei susijusių paslaugų teikimas, įskaitant informacijos 
teikimą, bet kokių inovacijų (technologijų, procesų, rinkodaros, valdymo ir t. t.) skatinimas, 
konsultacin÷s paslaugos pradedančioms naujoves diegiančioms įmon÷ms, įskaitant ir tolesn÷s jų 
pl÷tros klausimus,  inovacijų finansavimo galimybių nušvietimas;  

- fizin÷s verslo infrastruktūros, susijusios su pamin÷tomis paslaugomis, pl÷tojimas; 
mokslo ir technologijų parkai (MTP), technologijų centrai: 
- mokslo ir technologijų parkų pl÷tra, įskaitant mokslinių tyrimų, orientuotų į verslą, skatinimą, 

mokslo ir verslo institucijų bendradarbiavimo stiprinimą;  
- technologijų demonstravimo centrų įkūrimas ir tolesn÷ pl÷tra.  
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− asocijuotos verslo struktūros, verslo branduolių (klasterių) 
kūrimas; 

(1) (2) (3) 

− aplinkosauginių priemonių versle skatinimas; (3) 

 

− Lietuvos produktų ir paslaugų įvaizdžio gerinimas. (1) (3) 
 
Ši priemon÷ labiausiai susijusi su BPD 3.1 priemone – toks pats verslo aktyvumo 

padid÷jimas, siekis išnaudoti atsiv÷rusią Bendrąją rinką, didinti produktų ir paslaugų 
konkurencingumą, greičiau diegti inovacijas bei MTTP rezultatus versle. BPD 3.2 priemon÷s 
įgyvendinimas pad÷jo sukurti paslaugų palengvinimo versle pradžią, užmegzti reikalingus 
verslo ir technologijų bei mokslo tyrimo ryšius su vietos ir užsienio partneriais, SVV, 
pasinaudoję per BPD 3.1 priemonę gauta parama, gal÷jo sparčiau įgyvendinti savo verslo 
pl÷tros planus. Sukūrus reikalingą MTTP infrastruktūrą verslas gal÷jo vykdyti MTTP veiklą, 
bendradarbiauti su mokslo įstaigomis, tokiai veiklai vykdyti dar gal÷jo gauti paramą pagal 
BPD 3.1 priemonę. Be to, pagal BPD 2.5 priemonę buvo remiama mokslo institucijų 
vykdoma MTTP veikla, keliama magistrantų ir doktorantų, mokslininkų ir tyr÷jų kvalifikacija 
ir palaikoma jų kompetencija, tod÷l šie žmogiškieji ištekliai mokslo tyrimų srityje gal÷jo būti 
panaudoti pagal BPD 3.2 priemonę sukurtoje MTTP infrastruktūroje. Fundamentiniams 
mokslo tyrimams reikalinga infrastruktūra buvo finansuojama pagal BPD 1.5 priemonę, taip 
papildanti verslui reikalingą viešąją MTTP infrastruktūrą, finansuotą pagal BPD 3.2 
priemon÷s veiklų grupę „Mokslo ir technologijų parkai, technologiniai centrai“. 

Pagal BPD 3.2 priemonę pl÷tojant SVV paramos sistemą, ypač atokesn÷se teritorijose, 
buvo stengiamasi šio tinklo įstaigas maksimaliai panaudoti ir kitiems tikslams, tod÷l kai 
kuriuose rajonuose vietoje atskirų verslo informacijos ir turizmo informacijos centrų, 
finansuotų pagal BPD 3.4 priemonę, buvo įkurti bendri verslo ir turizmo informacijos centrai, 
taip mažinant tokių įstaigų išlaikymo kaštus ir paslaugų savikainą, tuo pačiu gerinant 
prieinamumą prie abiejų tipų paslaugų teritoriniu aspektu. 

 
Priemon÷s finansinis įgyvendinimas  
 
Pagal BPD 3.2 priemonę 2004-04-30 BPD priede buvo numatyta paskirstyti 44,187 

mln. EUR paramos. Po l÷šų padalijimo tarp BPD priemonių ir atsižvelgiant į l÷šų poreikį 
skirtingose veiklų grup÷se paskutiniame etape šios priemon÷s planin÷ paramos suma sudar÷ 
38,56 mln. EUR. Pagal BPD 3.2 priemonę buvo finansuoti 53 projektai, įskaitant papildomai 
skirtas paramos l÷šas (1,615 mln. EUR). Iš viso pagal šią priemonę buvo išmok÷ta ir 
pripažinta deklaruotinomis EK 49,438 mln. EUR paramos l÷šų, iš 28,861 mln. EUR sudar÷ 
ES l÷šos. 

 
Pav. 43. BPD 3.2 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius vnt. 
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Iš viso pagal priemonę skelbti du kvietimai teikti paraiškas – 2004 m. ir 2006 m., 

didžioji l÷šų dalis paskirstyta 2006 m.: 2004 m. skirta 7,947 mln. EUR, tai sudar÷ 19 proc. 
priemon÷s l÷šų; 2006 m. – 33,8 mln. EUR, tai sudar÷ 81 proc. BPD priemonei skirstytų l÷šų. 
Antrojo kvietimo teikti paraiškas vienas projektas už 4,054 mln. EUR paramos l÷šų buvo 
nutrauktas. Kadangi Lietuva įstojo į ES 2000–2006 m. programavimo laikotarpio viduryje, 
projektų parengimui, atrankai ir įgyvendinimui netur÷jo daug laiko bei patirties generuojant 
ir planuojant projektų, finansuojamų iš SF paramos, srautą, atsižvelgiant į kitų ES šalių 
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praktiką ir į ex-ante vertinime identifikuotą nepakankamo projektų srauto riziką, 2004 m. 
paskelbtam kvietimui teikti paraiškas buvo naudojama tęstinio paramos teikimo procedūra, 
kai paraiškos teikiamos, vertinamos ir atrenkamos pagal paraiškų pateikimo datą, kuri 
tuometin÷mis Lietuvos sąlygomis ne visai pasiteisino: paraiškų pateikta didesnei prašomos 
paramos sumai nei buvo galima paskirstyti, tod÷l 2005 m. vasario m÷n. kvietimas teikti 
paraiškas buvo sustabdytas. Tik įvertinus visas pateiktas paraiškas, atrinkus projektus ir jų 
įgyvendinimui skyrus paramą, v÷liau 2006 m. buvo paskelbtas antrasis kvietimas, bet jau 
taikant ribotos trukm÷s paramos teikimo procedūrą, kai paraiškos renkamos tik nustatytą 
laikotarpį, v÷liau jos visos įvertinamos ir tik tuomet skiriama parama.  

 
Pav. 44. BPD 3.2 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas  
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, mln. EUR47. 
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Paramos l÷šų panaudojimas pagal priemon÷s įvairias veiklų grupes buvo nevienodas: 

išryšk÷jo didesnis nei planuotas investicijų poreikis infrastruktūrinių projektų įgyvendinimui, 
nes verslui skirta infrastruktūra buvo menkai išpl÷tota, o paslaugų verslui, neturint 
tinkamos infrastruktūros, neįmanoma teikti. MTP pl÷trai buvo gauta 17 paraiškų, kuriose 
prašoma 36,47 mln. EUR paramos ir viršijo finansavimo dydį 3,2 karto (skirta 11,377 mln. 
EUR 7 MTP projektams įgyvendinti), neatsižvelgiant į dar vieną projektą, kuris buvo 
nutrauktas; pramoninių parkų pl÷trai pateikta 17 paraiškų už 40,632 mln. EUR paramos 
l÷šų, tai viršijo finansavimą 2,453 karto (6 pramoninių parkų pl÷trai skirta 16,567 mln. 
EUR).  

Daug didesnis pasirod÷ ir paslaugų verslui poreikis, ypač per paramos verslui tinklo 
įstaigas, pvz., SVV paramos sistemos pl÷trai buvo pateikta 50 paraiškų, kuriose prašoma 
14,314 mln. EUR paramos, tai viršijo skirtos paramos sumą daugiau kaip 1,8 karto 
(finansuoti 25 projektai už 7,692 mln. EUR). Šiuose projektuose dažniausiai buvo 
kombinuojamos investicijos į SVV paramos tinklo įrangos, infrastruktūros atnaujinimą, o 
taip pat naujų ar esamų paslaugų verslui rengimą arba patobulinimą. SVV paramos sistemai 
skirta veiklų grup÷ buvo didžiausia pagal projektų skaičių (25 projektai), trečia pagal dydį 
paskirstytos paramos požiūriu (pasirašyta sutarčių už 7,69 mln. EUR paramos, apie 20 proc. 
priemonei įgyvendinti skirtų l÷šų) ir įtrauk÷ paramos smulkiajam bei vidutiniam verslui 
projektus.  

Skirtinga situacija susiklost÷ inovacijų paramos sistemoje – ten finansuoti 3 projektai 
pagal visas pateiktas paraiškas už 1,33 mln. EUR. Inovacinių paslaugų teikimo projektai 
daugiausia buvo „minkštieji”, kuriais teikiamos inovacijų konsultavimo, informavimo, 
technologijų perdavimo ir sklaidos sistema, inovacijų diegimo skatinimo, bendradarbiavimo 
ryšių formavimo, teikiama informacija apie inovacijų finansavimo galimybes ir pan. 
paslaugos verslui. Nedidelį paraiškų ir finansuotų projektų kiekį l÷m÷ tuo metu buvęs 
viešųjų inovacinių paslaugų verslui tiek÷jų ribotas skaičius ir jų žymiai aukštesn÷ 
kompetencija, palyginus su kitais galimais inovacijų paramos sistemos dalyviais. 

                                           
47 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo 
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Pažym÷tina, kad tokie projektai buvo geografiškai neriboti ir ap÷m÷ visą Lietuvą, nedidel÷s 
šalies atveju tai leido efektyviai išnaudoti labai specializuotų ir santykinai brangių inovacijų 
paslaugų verslui teikimą.  

Kadangi paramos l÷šų poreikis buvo skirtingas pagal veiklų grupes (investicinių sričių 
kodus), siekiant kuo racionaliau ir efektyviau panaudoti priemonei numatytas l÷šas BPD 
įgyvendinimo laikotarpiu buvo atlikti pinigų perskirstymai tarp investicinių sričių kodų ir kitų 
BPD priemonių (BPD 3.4 priemon÷).  

Daugiausia projektų buvo įgyvendinta Vilniaus apskrityje (15), didžiausia l÷šų dalis 
paskirstyta ir išmok÷ta Panev÷žio, Vilniaus, Šiaulių, Kauno ir Klaip÷dos apskrityse, tai 
sudaro atitinkamai 20,6 proc., 19,4 proc., 18,4 proc., 18,1 proc. ir 11,6 proc. išmok÷tų 
pinigų. Tokią l÷šų koncentraciją labiausiai l÷m÷ didelių infrastruktūrinių projektų 
įgyvendinimas prie didžiųjų Lietuvos miestų, daugiausia MTP ir pramoninių parkų pl÷tra, kur 
natūraliai telkiasi verslas ir mokslo tyrimo įstaigos. Kituose Lietuvos regionuose 
įgyvendinamų infrastruktūrinių projektų buvo nedaug ar išlaidos investicijoms sudar÷ 
nedidelę projekto išlaidų dalį. 

 
Pav. 45. Paramos pagal BPD 3.2 priemonę pasiskirstymas pagal apskritis48. 
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Priemon÷s įgyvendinimas 2008 m. ir 2009 m. 
 
2008 m. kvietimai teikti paraiškas nebuvo skelbiami, kadangi visa parama pagal šią 

priemonę jau buvo paskirstyta iki 2006 m. pabaigos. 2008 m. baigta didžioji dalis 
priemon÷s projektų – 40 iš visų 53 projektų. Iki 2008 m. pabaigos įgyvendinti visi BPD 3.2 
priemon÷s projektai ir jiems išmok÷tos l÷šos: 2008 m. skirtos ir pripažintos tinkamomis 
deklaruoti l÷šos sudar÷ 34,799 mln. EUR, iš jų 18,881 mln. EUR – ERPF l÷šos. 2008 m. 
skirta 1,616 mln. EUR papildoma parama 3 projektams užbaigti, tai leido ne tik patenkinti 
trūkstamo finansavimo poreikį, bet ir laiku užbaigti projektus. 2009 m. nauji kvietimai teikti 
paraiškas neskelbti, nebaigtų projektų nebuvo, l÷šos nemok÷tos.  

Kadangi dauguma priemon÷s projektų buvo baigti 2008 m., tolesnis intensyvus 
paslaugų verslui naudojimas vyks prad÷jus pilnai funkcionuoti SVV paslaugas teikiantiems 
subjektams – per 2008 m. ir 2009 m. pasiekti rodikliai sudaro daugiau kaip pusę visų 3.2 
priemon÷s rodiklių reikšmių: baigti įgyvendinti 13 pramoninių parkų (zonų) ir MTP projektai, 
vienas MTP projektas nutrauktas, privačių investicijų, ypač verslo inkubatoriuose, MTP, buvo 
pritraukta beveik 2/3 nuo viso faktiškai priemon÷je pasiekto sverto rodiklio – 30,627 mln. 
EUR iš 39,187 mln. EUR per visą BPD įgyvendinimo laikotarpį, 2008 m. bendras sukurtų / 
išlaikytų darbo vietų skaičius, tarp jų moterims, sudar÷ daugiau kaip pusę – 644,5 darbo 
vietų iš visų 1146,5 (moterims atitinkamai 166,5 darbo vietų iš 333,5), tuo tarpu papildomų 
darbo vietų įsteigimas buvo ne toks spartus – 2008 m. sukurtos 579 papildomos darbo 
vietos iš visų 2058 sukurtų papildomų darbo vietų. Klasterių įkūrimas buvo baigtas 2007 m., 
naujų ar tęsiamų projektų 2008 m. nebuvo vykdoma. 

                                           
48 6 projektai, kuriems skirta bendra 1,71 mln. EUR suma, laikytini geografiškai neribotais ir paveiksle 

neatsispindi. 
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2008 m. ypač išryšk÷jo visos BPD 3.2 priemon÷s projektams būdingos problemos, 
pirmiausia – išaugusios projektų vykdymo išlaidos, kurių did÷jimo masto projektų 
vykdytojai negal÷jo numatyti ar kitaip kontroliuoti projektų rengimo ir paramos sutarčių 
pasirašymo metu, kurioms finansuoti viešieji projektų vykdytojai netur÷jo savų l÷šų arba 
skolinimosi galimyb÷s buvo labai apribotos. Daliai projektų, kurių nebuvo galima modifikuoti 
sumažinant apimtis (d÷l techninio vientisumo būtinyb÷s), ir projektų vykdytojams neturint 
nuosavų l÷šų, užbaigti buvo skirta papildoma parama. Jos skyrimas 2008 m. ne tik 
patenkino trūkstamo finansavimo poreikį, bet ir leido projektus laiku užbaigti.  

2008 m. buvo baigtas SVV skirtų paslaugų kūrimas, suformuota infrastruktūra, 
reikalinga verslui, investicijų pritraukimui, verslo pradžiai ir pl÷trai, MTTP veiklai vykdyti, o 
iš nacionalinių l÷šų prad÷ta kurti SVV paramos sistema leido sparčiau sukurti ir teikti 
paslaugas SVV subjektams, taip numalšinant tokių paslaugų stygių, buvusį BPD 
įgyvendinimo laikotarpio pradžioje. Visa sudar÷ puikias sąlygas sparčiai Lietuvos verslo 
pl÷trai, greitesniam prisitaikymui prie pasikeitusios ekonomin÷s situacijos nuo 2008 m. 
pabaigos. 

 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui  
 
Įgyvendinant BPD 3.2 priemonę įvyko pagrindiniai pokyčiai, atsiliepę šios priemon÷s 

įgyvendinimui: padid÷jęs viešosios infrastruktūros ir paslaugų verslui poreikis d÷l 
ekonomikos augimo ir strateginis planavimas. 

 
• Padid÷jęs viešosios infrastruktūros ir paslaugų verslui poreikis d÷l 

ekonomikos augimo 
Lietuvai tapus ES ir Bendrosios rinkos nare atsiv÷r÷ didesn÷s eksporto galimyb÷s, 

verslui atsirado galimyb÷ greitai įeiti į naujas rinkas ar rinkų nišas, o taip pat paaštr÷jo 
konkurencija augančioje šalies vidaus rinkoje. Tod÷l staiga padid÷jo ir paslaugų verslui 
poreikis, t. y. galimyb÷ gauti reikiamą informaciją, išsiugdyti naujus geb÷jimus, reikalingus 
norint s÷kmingai konkuruoti atsiv÷rusiose rinkose, prad÷ti ir pl÷toti savo verslą. BPD 
įgyvendinimo laikotarpio pradžioje buvo sukurti SVV paramos tinklo sistemos pagrindai, 
pirmiausia dalis fizin÷s infrastruktūros, skirtos verslo ir informacijos centrams įsikurti. Ši 
infrastruktūra nelaukiant ES paramos buvo prad÷ta kurti iš valstyb÷s ir savivaldybių l÷šų, 
kurios buvo naudojamos d÷l būtinyb÷s kuo greičiau patenkinti staigiai išaugusį paslaugų 
SVV poreikį, kurioms kurti ir teikti buvo reikalinga bent minimali fizin÷ infrastruktūra. 
Tolesn÷ SVV skirtos infrastruktūros ir paslaugų pl÷tra (verslo informacijos centrai, verslo 
inkubatoriai, inovacijų centrai, MTP, pramoniniai parkai ir pan.) vyko naudojant SF paramą. 
Nacionalinių l÷šų ind÷lis į SVV paramos sistemos infrastruktūrą, kuri buvo labiausiai 
išpl÷tota regioniniu požiūriu, BPD įgyvendinimo periodo pradžioje paaiškina v÷lesnių 
investicijų į šią infrastruktūrą iš ES paramos l÷šų mažesnį poreikį ir jų panaudojimą bei ES 
paramos l÷šų nukreipimą į paslaugų SVV spartesnį kūrimą ir teikimą.  

 
• Strateginis planavimas 
Regionų ir savivaldybių strateginių planų parengimas 2004–2005 m. paskatino ir 

pramoninių parkų bei MTP pl÷trą. Tą rodo ir didesnis nei planuotas paraiškų skaičius, viršijęs 
2,43 karto MTP atveju ir 2,83 karto pramoninių parkų atveju bei finansuotas MTP ir 
pramoninių parkų pl÷tros projektų skaičius (iš viso 13), palyginus su numatytais 5 MTP ir 
pramoninių parkų projektais.  

 
Priemon÷s įgyvendinimo problemos  
 
Įgyvendinant BPD 3.2 priemonę, be pagrindinių BPD III prioriteto problemų ypač 

aktuali buvo nelanksčių ir ilgų projektų administravimo procedūrų problema. 
 

Lentel÷ 86. Pagrindin÷s problemos, iškilusios įgyvendinant BPD 3.2 priemonę, ir jų 
sprendimo būdai. 

Problemos Sprendimo būdai 
Ilgos trišal÷s sutarties keitimo procedūros, 
l÷tinusios projektų įgyvendinimo eigą, 
nul÷musios dalies projektų v÷lavimą. 

Išankstinis ŪM, kaip vienos iš paramos 
sutarties šalių, pritarimas kai kuriems 
galimiems sutarčių pakeitimų atvejams, 
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Problemos Sprendimo būdai 
atskirai nederinant sutarties pakeitimų su 
visomis 3 sutarties šalimis, taip paspartinant 
projektų įgyvendinimu reikalingus sutarčių 
pakeitimus. 

 
Priemon÷s tikslo ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 
Siekiant BPD 3.2 priemon÷s įgyvendinimo sistemiškumo ir geresn÷s sąveikos tarp 

priemon÷s uždavinių ir veiklų, buvo nustatyti visos priemon÷s rodikliai, o ne uždavinio lygiu, 
ir kiekvienas pasiekimas atskirais rodikliais nebuvo matuojamas. Toks rodiklių nustatymo 
metodas leido nesuskaidyti priemon÷s į mažiau susijusias dalis pagal uždavinius ir pasiekti 
didesn÷s sinergijos priemon÷s viduje, tai patvirtina faktas, kad rodikliai matavo ne vieno, o 
kelių uždavinių pasiekimą. 

Visgi, priemon÷s rodikliai – tiesiogiai ar netiesiogiai – rod÷ ir konkrečių šios priemon÷s 
uždavinių pasiekimo laipsnį. 

 
BPD 3.2 priemon÷s tikslo buvo siekiama įgyvendinant 3 uždavinius. 
 

1 uždavinys – pl÷toti infrastruktūrą ir paslaugų teikimą pramonei ir verslui, 
gerinti jų kokybę. 

Veiklos 
sritys  

− SVV paramos sistema; 
− inovacijų paramos sistema; 
− MTP, technologijų centrai; 
− pramonin÷s zonos, „plynojo lauko“ investicijų skatinimas; 
− asocijuotos verslo struktūros, verslo branduolių (klasterių) kūrimas; 
− Lietuvos produktų ir paslaugų įvaizdžio gerinimas. 

Rodikliai 

Įgyvendinant 1 uždavinį buvo siekiama sukurti ar išpl÷toti pramoninius parkus 
su investicijų pritraukimui parengta infrastruktūra, MTP, įrengti verslo 
inkubatorius, skirtus verslo pradžiai ar pl÷trai, sukurti ar pagerinti verslo 
informacijos centrų infrastruktūrą, siekiant sudaryti tinkamas sąlygas teikti 
viešąsias paslaugas verslui. 
1 uždavinio pasiekimas buvo vertinamas BPD 3.2 priemon÷s pasiekimo 
rodikliu „Paramą gavusių pramoninių zonų / mokslo ir technologijų parkų 
skaičius, vnt.“, kuris viršytas 2,6 karto – vietoje 5 pramoninių parkų (zonų) ir 
MTP buvo sukurta ar išpl÷tota 13 tokių parkų. 
Apie 1 uždavinio s÷kmingą įgyvendinimą liudija iki BPD laikotarpio pabaigos 
išpl÷tota verslui reikalinga infrastruktūra – įgyvendinti 7 MTP bei 6 pramoninių 
parkų (zonų) projektai, įrengti 7 verslo inkubatoriai, įsteigti verslo 
informacijos centrai, 10 verslo informacijos centrų projektai, kuriais buvo 
sukurta ar pagerinta verslui reikalinga infrastruktūra: MTP nutiestos 
inžinerin÷s komunikacijos iki MTP ir paties MTP ribose, pastatyti ar 
rekonstruoti pastatai, pritaikyti mokslo ir verslo bendradarbiavimo veiklai bei 
moksliniams tyrimams ir technologinei pl÷trai, kurią vykdo SVV įmon÷s kartu 
su mokslo įstaigomis, pramoniniuose parkuose paruošta visa investuotojams 
reikalinga infrastruktūra, t. y. iki parkų ribų ir pačiame parke iki individualių 
sklypų ribų nutiestos vandens, elektros, dujų, nuotekų komunikacijos, keliai, 
taip paruošiant tokias pramoninių parkų teritorijas būsimoms mūsų šalies ir 
užsienio investicijoms. Verslo inkubatoriai buvo pastatyti naujai arba pritaikyti 
siekiant suteikti inkubavimo paslaugas pradedančioms įmon÷ms, t. y. įrengtos 
patalpos su pradedančiam verslui reikalinga įranga kartu siūlant ir kitas verslui 
aktualias paslaugas. Vienas iš verslo inkubatorių buvo skirtas specifiniam 
sektoriui – tai menų inkubatoriaus projektas, kurio metu sukurta 
infrastruktūra, pritaikyta kūrybin÷ms industrijoms – režisieriams, aktoriams, 
muzikams, kitiems menų atstovams kurti ir siūlyti savo kūrybos produktus 
plačiajai auditorijai. Taip pat įrengti verslo informaciniai centrai, kurių 
paslaugos pirmiausia skirtos SVV, daugiausia įsigyjant kompiuterin÷s 
technikos mokymo klas÷ms, įsirengiant interneto portalus, kur patalpinama 
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SVV skirta informacija, perkant įrangą darbuotojams, teikiantiems informaciją, 
mokymus ir konsultacijas verslui. Kartu su verslui reikalingos fizin÷s 
infrastruktūros pl÷tra sudar÷ sąlygas kurti ir teikti paslaugas verslui – 
konsultacijos verslo planavimo, pl÷tros, įmonių steigimo, valdymo, teisiniais, 
naujų rinkų ar rinkos nišų, verslo partnerių paieškos, eksporto ir kt. 
klausimais, duomenys apie konkrečiame regione ar Lietuvos mastu esančią 
verslo aplinką, teisinį reglamentavimą, verslo finansavimo galimybes, 
metodin÷ medžiaga pradedančiajam verslininkui ir veiklą pl÷tojančioms 
įmon÷ms, su verslu susijusių institucijų kontaktų pateikimas. Prie paslaugų 
kokyb÷s optimizavimo prisid÷jo ir IT, kaip pagerintos infrastruktūros verslui, 
naudojimas, kadangi įdiegtos paieškos sistemos palengvino ir pagreitino SVV 
dominančios informacijos paiešką, buvo galima pateikti daugiau ir 
kokybiškesn÷s informacijos ir paslaugų SVV. Konsultavimo inovacijų 
klausimais, technologijų paieškos ir technologijų perdavimo paslaugų teikimas 
leido pagerinti itin specifinių paslaugų verslui poreikį, o įdarbinus kvalifikuotus 
specialistus ir naudojantis geriausių Lietuvos ir užsienio ekspertų paslaugomis 
buvo galima iš esm÷s optimizuoti tokių paslaugų kokybę. Suteikus ES paramą 
ir įgyvendinus verslo asociacijų 8 projektus (2 iš jų pagal SVV paramos 
sistemos veiklų grupę ir 6 projektai pagal veiklų grupę „Asocijuotos verslo 
struktūros, įskaitant klasterizacijos veiklą“) paslaugos verslui buvo teikiamos 
ir per verslo asociacijas, kadangi pastarosios geriau susipažinusios su 
konkrečiais įmonių ar sektoriaus poreikiais, o gavus paramą buvo galima 
išpl÷sti paslaugų spektrą, pagerinti teikiamų paslaugų kokybę. Asociacijos 
daugiausia d÷mesio skyr÷ informacijos teikimui, mokymams, konsultacijoms, 
interneto puslapių kūrimui, duomenų bazių kaupimui ir jų atnaujinimui bei 
paieškos sistemų diegimui, įvairių studijų, analizių, tyrimų atlikimui verslui 
aktualiais klausimais. 
Viešosios infrastruktūros verslui, paslaugų verslui pl÷tra parod÷ akivaizdų 
investicijų svertų efektą – vietoje planuotų pritraukti 10 mln. EUR privačių 
investicijų laikotarpio pabaigoje jau buvo investuota 39,187 mln. EUR privačių 
l÷šų ir viršijo planuotą rezultato rodiklį. Atsižvelgiant į tai, kad pramoniniai 
parkai turi didelį potencialą pritraukti naujus investuotojus į pramoninių parkų 
teritorijas, šios privačios investicijos ir pasibaigus BPD laikotarpiui tur÷tų 
augti.  
BPD rengimo metu Lietuvos ekonomika pasižym÷jo aukštu nedarbo lygiu, tuo 
tarpu situacija darbo rinkoje iš esm÷s pasikeit÷ po 2004-05-01 – d÷l 
ekonominio pakilimo ir emigracijos sumaž÷jo nedarbas, išaugo darbo j÷gos 
kaina. Tod÷l įgyvendinant priemon÷s projektus vietoje planuotų 1200 sukurtų 
/ išlaikytų bendrų darbo vietų BPD įgyvendinimo laikotarpiu buvo įsteigtos 
1146,5 darbo vietos, tai sudaro 95,54 proc. planuoto rodiklio. Nukrypimą nuo 
numatytų sukurti / išsaugoti bendrų darbo vietų, skirtų moterims – vietoje 
planuotų 660 tokių darbo vietų skaičiaus buvo sukurta 333,5. Tai galima 
paaiškinti priemon÷s remiamų veiklų specifika – vykdant infrastruktūrinius 
projektus, daugiausia darbo vietų sukuriama statybų sektoriuje, kur didžiąją 
dalį darbuotojų natūraliai sudaro vyrai. Visgi darbo vietų skaičiaus kaip rodiklio 
nustatymas tokioje priemon÷je, kur jos tiesiogiai n÷ra kuriamos, o tik 
sudaromos prielaidos verslo pradžiai ir pl÷trai, t. y. projektai tiesiogiai neturi 
įtakos darbo vietų sukūrimui, buvo nelabai tinkamas ir pernelyg optimistinis, 
taip pat neįmanoma įvertinti galimo neigiamas ekonomikos pakilimo poveikio 
situacijai darbo rinkoje ar jo masto. Tikslesni darbo vietų skaičiaus pokyčiai 
bus matomi pra÷jus 1–3 metams po projektų įgyvendinimo, kuomet jau 
pasireikš įgyvendintų projektų poveikis. Taip pat pažym÷tina, kad skaičiuojant 
darbo vietas labai sud÷tinga atskirti ES paramos poveikį nuo kitų ekonomikos 
ir konkrečios įmon÷s pl÷trą lemiančių veiksnių projektų ir priemon÷s lygiu. 
BPD 3.2 priemon÷s poveikis klasterizacijos procesui buvo nedidelio masto 
(įgyvendinti tik 2 sektorinių asociacijų projektai, prisidedantys prie 
klasterizacijos spartinimo už 0,296 mln. EUR paramos l÷šų, tai „Rąstinių namų 
gamintojų asociacijos“ projektas „Lietuvos rąstinių namų gamintojų 
konkurencingumo didinimas“ ir „Lietuvos kabelin÷s televizijos asociacijos“ 
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projektas „Lietuvos kabelin÷s televizijos asociacijos narių konkurencinio 
potencialo didinimo projektas“), tačiau sustiprino įmonių tarpusavio ryšius 
atskirų produktų gamybos grandin÷je, taip pat ryšius su užsienio šalyse 
esančiais verslo partneriais, tiek÷jais, vartotojais ir kt., optimizavo produktų 
gamybos grandinę, skatino inovatyvumą bei naujų produktų gamybą, tai taip 
pat prisid÷jo prie geros patirties, know-how per÷mimo ir konkurencingumo 
didinimo, tuo pačiu ir didesn÷s prid÷tin÷s vert÷s produktų gamybos. Be to, 
buvo padarytas postūmis verslo požiūrio į bendradarbiavimo tarp įmonių 
vietoje konkurencijos pranašumą pasikeitimui, suteikiant gerą pavyzdį kitiems 
verslininkams, o tai,tik÷tina, tur÷s įtakos tolesnei klasterizacijai ir kituose 
pramon÷s sektoriuose. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Apibendrinant aukščiau išd÷stytą galima teigti, kad 1 uždavinys įgyvendintas 
ir net viršytas, nes BPD priede nustatyti rodikliai iš esm÷s buvo viršyti, o SVV 
pl÷tra patvirtino pagal uždavinį vykdytų veiklų aktualumą. 

 
2 uždavinys – padidinti SVV subjektams prieinamumą prie paslaugų verslui. 

Veiklos 
sritys  

− SVV paramos sistema; 
− inovacijų paramos sistema; 
− MTP, technologijų centrai; 
− asocijuotos verslo struktūros, verslo branduolių (klasterių) kūrimas. 

Rodikliai 

Įgyvendinant 2 uždavinį buvo siekiama pl÷toti paslaugų verslui tinklą, vykdyti 
šiam tinklui priklausančių įstaigų turimos įrangos ir infrastruktūros 
modernizavimą, ypač diegiant IT, tuo pačiu pl÷sti paslaugų įvairovę ir 
priartinti jas prie galutinių naudos gav÷jų teritoriniu aspektu.  
2 uždavinio pasiekimas matuotas tokiais BPD 3.2 priemon÷s pasiekimų 
rodikliais „Paramą gavusių MVĮ skaičius, vnt.“ (vietoje planuotų 12 500 
netiesioginę paramą gavusių MVĮ buvo skirta paramos 94 086 MVĮ) ir rodikliu 
„Paramą gavusių pramoninių zonų / mokslo ir technologijų parkų skaičius, 
vnt.“, kurie buvo viršyti atitinkamai 7,5 ir 2,6 karto, rezultato rodikliais 
„Svertų poveikis – pritraukta privataus kapitalo“ (vietoje numatytų 10 mln. 
EUR buvo pritraukta 39,187 mln. EUR), „Bendras sukurtų / išlaikytų darbo 
vietų skaičius, vnt.“ (vietoje planuotų 1200 buvo sukurta 1146,5 tokios darbo 
vietos) ir „Bendras sukurtų darbo vietų skaičius, iš jų: moterų, vnt.“ (vietoje 
numatytų 660 buvo įsteigtos 333,5 darbo vietos moterims) bei poveikio 
rodikliais „Susikūrę branduoliai (klasteriai), vnt.“ (įrengti 2 planuoti klasteriai), 
„Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius, vnt.“ (vietoje numatytų 1500 buvo 
įsteigtos 2058 papildomos darbo vietos) ir „Bendras sukurtų papildomų darbo 
vietų skaičius, iš jų: moterų, vnt.“ (vietoje numatytų 750 buvo sukurtos 632 
papildomos darbo vietos moterims). 
Prie 2 uždavinio įvykdymo prisid÷ta 43 projektų įgyvendinimu, d÷l kurių 
žymiai padid÷jo SVV subjektų galimyb÷s gauti kompetentingas konsultacijas, 
mokymus ir informaciją prieinama forma ir artimiausioje teritorijoje. Teritorin÷ 
SVV paramos sistemos tinklo institucijų sklaida svarbi, nes suteik÷ galimybes 
SVV atstovams, netur÷jusiems prieigos prie interneto, gauti visomis formomis 
teikiamas paslaugas, t. y. gauti paslaugas atvykus į įstaigą ar pasinaudojus 
interneto prieiga, esančia SVV paslaugų teikimo įstaigoje, ir internetu. Tokio 
paslaugų pasiekiamumo verslui pager÷jimą atspindi ir paramą gavusių SVV 
subjektų skaičius. IT naudojimas, ypač internetinių puslapių kūrimas, 
duomenų kaupimas, sisteminimas, analiz÷ ir šios informacijos teikimas 
elektronin÷mis priemon÷mis leido dar labiau priartinti SVV subjektus prie 
verslui reikalingų paslaugų, o tai savo ruožtu sudar÷ sąlygas verslui greičiau 
reaguoti į kintančios ekonomin÷s, teisin÷s ir technologin÷s aplinkos pokyčius ir 
geriau prisitaikyti prie jų. Kartu su IT naudojimu, leidžiančiu pasinaudoti 
teikiamomis paslaugomis praktiškai iš bet kurios vietos, kur yra internetas, 
platus SVV paramos sistemos institucijų tinklas visoje Lietuvoje, o ne tik 
Vilniuje veikiantys MTP, pramoniniai parkai, verslo inkubatoriai, asociacijų, 
turinčių teritorinius padalinius, panaudojimas teikiant paslaugas verslui, 
priartino SVV subjektus prie paslaugų teritoriniu aspektu. Ypatingą reikšmę 
turi parama pagal veiklų grupę „Inovacijų paramos sistema“, teikta SVV 
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subjektams, susijusi su inovatyvumo skatinimu. Nors tokių paslaugų teik÷jai 
buvo tik du (VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“ ir VšĮ „Saul÷tekio sl÷nis“), 
paslaugos teikiamos ir vykstant į regionus, ten vykdant renginius ar vykstant į 
vietą konkrečioms paslaugoms inovacijų srityje teikti. Paslaugų teikimui taip 
pat buvo naudojamos ir elektronin÷s priemon÷s – daug informacijos buvo 
teikiama internetiniame puslapyje ir naudojant interaktyvias sistemas.  
Viešosios infrastruktūros verslui, paslaugų verslui pl÷tra pademonstravo 
akivaizdų investicijų svertų efektą – vietoje planuotų pritraukti 10 mln. EUR 
privačių investicijų laikotarpio pabaigoje jau buvo skirta 39,187 mln. EUR 
privačių l÷šų ir viršijo planuotą rezultato rodiklį. Atsižvelgiant į tai, kad 
pramoniniai parkai į savo teritoriją turi didelį potencialą pritraukti naujus 
investuotojus, šių privačių investicijų at÷jimas pasibaigus BPD laikotarpiui 
tur÷tų augti.  
BPD rengimo metu Lietuvos ekonomika pasižym÷jo aukštu nedarbo lygiu, tuo 
tarpu situacija darbo rinkoje iš esm÷s pasikeit÷ po 2004-05-01 – d÷l 
ekonominio pakilimo ir emigracijos sumaž÷jo nedarbas, išaugo darbo j÷gos 
kaina. Tod÷l įgyvendinant priemon÷s projektus vietoje planuotų 1200 sukurtų 
/ išlaikytų bendrų darbo vietų BPD įgyvendinimo laikotarpiu buvo įsteigtos 
1146,5 darbo vietos, tai sudaro 95,54 proc. planuoto rodiklio (detaliau apie šio 
rodiklio pasiekimo priežastis – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme).  
Priemon÷s poveikis papildomų darbo vietų sukūrimui buvo didesnis nei 
bendram darbo vietų skaičiui ir nežymiai viršytas, palyginus su planuotu 
papildomų darbo vietų skaičiumi – vietoje numatytų 1500 papildomų darbo 
vietų programos gyvendinimo pabaigoje buvo įsteigtos 2058 tokios darbo 
vietos ir tai sudar÷ 137,2 proc. nuo planuoto rodiklio. Palyginus su bendrų 
darbo vietų sukūrimu, kur pasiektas rodiklis sudaro 95,54 proc. planuoto 
rodiklio, tod÷l galima konstatuoti, kad BPD 3.2 priemon÷ padar÷ didesnį 
netiesioginį poveikį darbo vietų kūrimui ir pasižymi tam tikru multiplikaciniu 
efektu, nors ne tokiu dideliu kaip BPD 3.1 priemon÷je, palyginimui BPD 3.1 
priemon÷je pasiektas papildomų darbo vietų rodiklis sudar÷ 145,63 proc. 
planuoto rodiklio. Tai rodo, kad iš esm÷s priemon÷s tikslai, uždaviniai ir jiems 
pasiekti skirtos veiklos buvo suplanuoti gana tinkamai, išskyrus aplinkosaugos 
priemones. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Apibendrinant aukščiau išd÷stytą galima teigti, kad 2 uždavinys įgyvendintas 
ir net viršytas, nes BPD priede nustatyti rodikliai iš esm÷s buvo viršyti, o d÷l 
tokios aktyvios ir SVV subjektams priartintos veiklos inovacijų konsultavimo, 
technologijų paieškos, MTTP skatinimo ir pan. paslaugomis pasinaudojo 
daugiau nei 94 086 subjektai, vietoje planuotų 12 500. 

 
3 uždavinys – užtikrinti, kad verslo paslaugos skatintų įmones pereiti prie 
didesn÷s prid÷tin÷s vert÷s produktų ir paslaugų. 

Veiklos 
sritys  

− inovacijų paramos sistema; 
− MTP, technologijų centrai; 
− aplinkosauginių priemonių versle skatinimas; 
− asocijuotos verslo struktūros, verslo branduolių (klasterių) kūrimas; 
− Lietuvos produktų ir paslaugų įvaizdžio gerinimas. 

Rodikliai 

Įgyvendinant 3 uždavinį buvo siekiama skatinti mokslo ir verslo 
bendradarbiavimą, vystyti klasterizacijos procesus, gerinti Lietuvos produktų 
įvaizdį užsienio šalyse. 
3 uždavinio pasiekimas matuotas tokiais BPD 3.2 priemon÷s pasiekimų 
rodikliais: „Paramą gavusių pramoninių zonų / mokslo ir technologijų parkų 
skaičius, vnt.“, kuris buvo viršytas 2,6 karto, rezultato rodikliu „Svertų 
poveikis – pritraukta privataus kapitalo“ (vietoje planuotų 10 mln. EUR 
pritraukta 39,187 mln. EUR) ir poveikio rodikliu „Susikūrę branduoliai 
(klasteriai), vnt.“ (įsteigti 2 planuoti klasteriai), o netiesiogiai 3 uždavinio 
pasiekimo mastą rod÷ ir tokie rezultato rodikliai kaip „Bendras sukurtų  / 
išlaikytų darbo vietų skaičius, vnt.“ (vietoje planuotų 1200 sukurtos 1146,5 
tokios darbo vietos) ir „Bendras sukurtų darbo vietų skaičius, iš jų: moterų, 
vnt.“ (vietoje numatytų 660 įsteigtos 333,5 darbo vietos moterims) bei 
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poveikio rodikliai „Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius, vnt.“ (vietoje 
planuotų 1500 įsteigtos 2058 papildomos darbo vietos) ir „Bendras sukurtų 
papildomų darbo vietų skaičius, iš jų: moterų, vnt.“ (vietoje 750 buvo 
sukurtos 632 papildomos darbo vietos moterims). 
Siekiant 3 uždavinio įmon÷se did÷jo diegiamų inovacijų skaičius, kurios 
prisid÷jo ir prie naujų produktų, paprastai daug didesn÷s prid÷tin÷s vert÷s, 
kūrimo, taip pat stipr÷jo įmonių tarpusavio ryšiai atskirų produktų gamybos 
grandin÷je, ryšiai su užsienio šalyse esančiais verslo partneriais, tiek÷jais, 
vartotojais ir kt., d÷l to buvo greičiau perimama gera patirtis ir did÷jo 
konkurencingumas. Be to, buvo suteiktas postūmis aplinkosaugos priemonių 
diegimui versle, suteikiant gerą pavyzdį kitiems verslininkams, o tai, tik÷tina, 
artimiausiu laikotarpiu tur÷s įtakos šio pobūdžio projektų paplitimui, siekiant 
užtikrinti dabartinių pl÷tros poreikių tenkinimą, neribojant ateities kartų 
poreikių tenkinimo galimybių. 
Viešosios infrastruktūros verslui, paslaugų verslui pl÷tra pademonstravo 
akivaizdų investicijų svertų efektą – vietoje planuotų pritraukti 10 mln. EUR 
privačių investicijų laikotarpio pabaigoje jau buvo skirta 39,187 mln. EUR 
privačių l÷šų ir viršijo planuotą rezultato rodiklį. Atsižvelgiant į tai, kad 
pramoniniai parkai į savo teritoriją turi didelį potencialą pritraukti naujus 
investuotojus, šių privačių investicijų at÷jimas pasibaigus BPD laikotarpiui 
tur÷tų augti.  
Įgyvendinant priemon÷s projektus vietoje planuotų 1200 sukurtų / išsaugotų 
bendrų darbo vietų BPD įgyvendinimo laikotarpiu buvo įsteigtos 1146,5 
bendros darbo vietos, tai sudar÷ 95,54 proc. planuoto rodiklio (detaliau apie 
šio rodiklio pasiekimo priežastis – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme). BPD 3.2 
priemon÷s poveikis klasterizacijos procesui buvo nedidelio masto (įgyvendinti 
tik du sektorinių asociacijų projektai, prisid÷ję prie klasterizacijos proceso 
spartinimo už 0,296 mln. EUR paramos l÷šų, tai „Rąstinių namų gamintojų 
asociacijos“ projektas „Lietuvos rąstinių namų gamintojų konkurencingumo 
didinimas“ ir „Lietuvos kabelin÷s televizijos asociacijos“ projektas „Lietuvos 
kabelin÷s televizijos asociacijos narių konkurencinio potencialo didinimo 
projektas“), tačiau sustiprino įmonių tarpusavio ryšius atskirų produktų 
gamybos grandin÷je, taip pat santykius su užsienio šalyse esančiais verslo 
partneriais, tiek÷jais, vartotojais ir kt., optimizavo produktų gamybos 
grandinę, skatino inovatyvumą ir naujų produktų gamybą, tai taip pat 
prisid÷jo prie geros patirties, know-how per÷mimo ir konkurencingumo 
didinimo, tuo pačiu ir didesn÷s prid÷tin÷s vert÷s produktų gamybos. Be to, 
buvo suteiktas postūmis verslo požiūrio į bendradarbiavimo tarp įmonių 
vietoje konkurencijos pranašumą pasikeitimui, suteikiant gerą pavyzdį kitiems 
verslininkams, o tai, tik÷tina, artimiausiu laikotarpiu tur÷s įtakos tolesnei 
klasterizacijai ir kituose pramon÷s sektoriuose. 
Priemon÷s poveikis papildomų darbo vietų sukūrimui didesnis nei bendram 
darbo vietų skaičiui ir buvo nežymiai viršytas, palyginus su planuotu 
papildomų darbo vietų skaičiumi – vietoje numatytų 1500 papildomų darbo 
vietų programos įgyvendinimo pabaigoje buvo įsteigtos 2058 tokios darbo 
vietos ir tai sudar÷ 137,2 proc. numatyto rodiklio (detaliau apie šio rodiklio 
pasiekimo priežastis – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme).  

Uždavinio 
pasiekimas 

3 uždavinio pasiekimą galima vertinti kaip įgyvendintą didžiąja dalimi: nors 
pagrindiniai šio uždavinio siekiai įvykdyti labai s÷kmingai ir padar÷ esminį 
poveikį verslo aplinkos gerinimui, tačiau aplinkosaugos priemonių skatinimas 
ir diegimas vyko gana l÷tai. 

 
BPD 3.2 priemon÷s tikslas – optimizuoti verslo aplinką sukuriant paslaugų verslui 
struktūrą, gerinant paslaugų kokybę, užtikrinant jų teikimą ir galimybes naudotis bei 
pl÷tojant fizinę verslo infrastruktūrą. 

Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys – įgyvendintas; 
2 uždavinys – įgyvendintas; 
3 uždavinys – įgyvendintas didžiąja dalimi. 

Tikslo Priemon÷s tikslo pasiekimas vertintinas kaip visiškai pasiektas, nes iš 
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pasiekimas esm÷s  įgyvendinti visi uždaviniai. Kadangi buvo padarytas esminis poveikis 
verslo aplinkos gerinimui, mokslo ir verslo bendradarbiavimui, Lietuvos 
produktų tarptautinio įvaizdžio pagerinimui: buvo sukurti ar išpl÷toti 
pramoniniai parkai su investicijų pritraukimui parengta infrastruktūra, MTP, 
įrengti verslo inkubatoriai, skirti verslo pradžiai ar pl÷trai, sukurta arba 
pagerinta verslo informacijos centrų infrastruktūra, sudariusi tinkamas 
sąlygas teikti viešąsias paslaugas verslui. Be to, d÷l tokios aktyvios ir SVV 
subjektams priartintos veiklos inovacijų konsultavimo, technologijų 
paieškos, MTTP skatinimo ir pan. paslaugomis pasinaudojo daugiau kaip 94 
086 subjektų, vietoje planuotų 12 500, did÷jo šalies eksportas. Šį poveikį 
liudijo ir sparti SVV pl÷tra BPD įgyvendinimo laikotarpiu.  

 
Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
Priemon÷s įgyvendinimas labai pagerino verslo aplinką taip darant tiesioginį poveikį 

ekonomikai ir socialinei aplinkai, kadangi buvo sukurta ir išpl÷tota infrastruktūra, paslaugų 
teikimas pramonei ir verslui, išaugo infrastruktūros ir paslaugų verslui kokyb÷, užtikrintas 
paslaugų teikimas ir sudarytos galimyb÷s verslui naudotis tomis paslaugomis, padidintas 
paslaugų verslui prieinamumas SVV subjektams, tarp jų teritoriniu požiūriu, o naujos 
inovacijų srities, MTTP veiklų paslaugos paskatino įmones sparčiau pereiti prie didesn÷s 
prid÷tin÷s vert÷s produktų ir paslaugų kūrimo.  

BPD 3.2 priemon÷s poveikis socialiniams-ekonominiams pokyčiams platesniu mastu 
pažym÷tinas eliminuojant Lietuvos ūkio silpnybes, susijusias su pramon÷s struktūroje 
dominavusia žemų technologijų pramone, menkos prid÷tin÷s vert÷s produktų gamyba, 
investicijų stoka, nepakankama ir neišvystyta verslo paramos sistema, specializuotų aukštos 
kokyb÷s paslaugų, orientuotų į verslo internacionalizavimą, inovacijų diegimą, kokyb÷s 
valdymą, technologijų perdavimą, trūkumu. BPD įgyvendinimo laikotarpiu Lietuvos ūkyje 
pastebimi pozityvūs pokyčiai aukštesn÷s prid÷tin÷s vert÷s gamybos struktūroje ir verslo 
įmonių inovacijų potencialo augimas. Visų pirma, išlaidos mokslinių tyrimų veiklai išaugo 
nuo 0,02 proc. BVP 1999 m. iki 0,8 BVP 2008 m., tai sudar÷ 257,79 mln. EUR, ypač ryškus 
mokslinių tyrimų išlaidų išaugas 2008 m. – net 23,8 proc., tai sudar÷ did÷jimą per 61,226 
mln. EUR – palyginimui 2007 m. šios išlaidos siek÷ tik 0,2 BVP (SD, 2009). Toks greitas 
moksliniams tyrimams skirtų išlaidų augimas buvo reikšmingas dar ir tod÷l, kad BVP 
(skaičiuojamoji baz÷) BPD įgyvendinimo laikotarpiu taip pat sparčiai did÷jo, ypač 2007–
2008 m. laikotarpiu. Tokį mokslinių tyrimų išlaidų augimo neabejotinai l÷m÷ ir SF parama, 
teikta pagal BPD 3.2 priemonę (MTP, SVV paramos sistemos, pramoninių parkų ir inovacijų 
paramos sistemos veiklos), ir d÷l sukurtos palankesn÷s verslo aplinkos bei kitoms BPD 
priemon÷ms skirtų subsidijų. Antra, 2004–2008 m. 3,6 proc. išaugo AVAT sektoriaus 
sukuriamos prid÷tin÷s vert÷s dalis bendroje apdirbamosios gamybos sukurtoje prid÷tin÷je 
vert÷je, daugiausia tam įtakos tur÷jo chemijos pramon÷s pl÷tra. Trečia, įmonių skiriamų 
l÷šų dalis MTTP išlaidose padid÷jo nuo 19,9 proc. visoje moksliniams tyrimams skirtų išlaidų 
struktūroje iki 23,8 proc. 2008 m.  

Iki projektų įgyvendinimo pabaigos buvo pritraukta daugiau kaip 39,187 mln. EUR 
privačių investicijų, paslaugomis pasinaudojo platus SVV ratas jiems prieinamomis formomis 
ir visoje Lietuvos teritorijoje. Nepaisant to, kad pati infrastruktūra tiesiogiai darbo vietų 
nekuria, visgi įsteigtos 1146,5 bendros ir 2058 papildomos darbo vietos buvo reikšmingos 
Lietuvos mastu, ypač vertinant tų darbo vietų gana nemažą regioninę sklaidą. Sukurtos 
darbo vietos ir regionų investicinio patrauklumo padid÷jimas sudaro sąlygas darbui ir 
kokybiškam gyvenimui visuose Lietuvos regionuose. Nors pati infrastruktūra ir paslaugos 
verslui tiesiogiai negeneruoja pajamų, tačiau turi ženklų skatinamąjį poveikį verslui ir v÷liau 
gaunama nauda vis tiek grįžta kaip netiesiogin÷s pajamos (įmonių, darbuotojų mokami 
mokesčių į valstyb÷s ir savivaldybių biudžetus), pritraukiamos naujos vidaus ir užsienio 
investicijos, sukuriamos sąlygos kurti ir vystyti verslą ne tik didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose, bet ir regionuose, įmon÷ms sudarytos galimyb÷s didinti produktų ir paslaugų 
konkurencingumą, įeiti į kitas rinkas, susirasti naujus tiek÷jus klientus, užmegzti naujus 
bendradarbiavimo su kitomis šalies ir užsienio įmon÷mis ryšius ir kartu įeiti į kitas rinkas ar 
rinkų nišas, ko nebūtų įmanoma darant atskiroms įmon÷ms pavieniui, Lietuvos produktų ir 
paslaugų įvaizdžio gerinimas verslui palengvina didinti eksportą, įmon÷ms diegiant 
inovacijas ir MTTP pasiekimus gamyboje sukuriama produktų ir paslaugų didesn÷ prid÷tin÷ 
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vert÷, kuri v÷liau užtikrina tolesnes investicijas. BPD 3.2 priemon÷s projektai turi ilgalaikį 
teigiamą ir tvarų pobūdį, nes sukurta infrastruktūra ir paslaugos verslui pasibaigus 
projektams niekur nedingsta, o yra pradedamos naudoti pagal paskirtį ir sudaro puikias 
galimybes verslui investuoti, pl÷sti savo verslą, palengvina verslo pradžią ir suteikia 
tolesnes galimybes naudotis MTTP pasiekimais. 

 
 
 



Kokybinio ir kiekybinio pasiektų Lietuvos 2004–2006 m. BPD tikslų  
ir uždavinių vertinimo galutin÷ ataskaita 

 

 

2.1.2.3 BPD 3.3 priemon÷. IT paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra   

BPD 3.3 priemon÷ skirta IT paslaugų ir infrastruktūros pl÷trai. Jos l÷šos buvo 
nukreiptos į plačiajuosčio ryšio infrastruktūros kūrimą kaimo vietov÷se, viešųjų interneto 
prieigos taškų steigimą, viešųjų el. paslaugų ir el. turinio pl÷trą, saugų valstyb÷s institucijų 
duomenų perdavimo tinklo kūrimą ir kt. Būtinybę skirti investicijas šioms sritims l÷m÷ 
darbo, mokslo ar gyvenamosiose vietose buvusios ribotos galimyb÷s naudotis kompiuteriu ir 
internetu (pvz., BPD įgyvendinimo pradžioje net 42 proc. gyventojų netur÷jo prieigos prie 
interneto), l÷tas interneto ryšys, nepakankama ryšio kanalų sparta, tankaus interneto tinklo 
ir ypatingai plačiajuosčio ryšio infrastruktūros (ypač kaimo vietov÷se) nebuvimas. Šios IT 
infrastruktūros trūkumas ribojo gyventojų kompiuterinio raštingumo plitimą, IT skverbties 
augimą ir l÷m÷ mažą internetu teikiamų viešųjų paslaugų skaičių, nes be infrastruktūros 
gyventojai, verslininkai ir tarnautojai negal÷jo išnaudoti informacin÷s visuomen÷s teikiamų 
galimybių. IT plitimą ribojo ir menkas lietuvių kalbos vartojimas pateikiant informaciją 
elektronine forma. Kitas IT sklaidą stabdantis veiksnys buvo nepakankamas Lietuvos 
gyventojų supažindinimas su informacin÷s visuomen÷s procesais, nežinojimas, kokias 
galimybes atveria ir kokią naudą teikia IT. Tod÷l BPD 3.3 priemone buvo siekiama sudaryti 
sąlygas informacin÷s visuomen÷s pl÷trai, skatinančiai ekonomikos augimą, kuris padidintų 
konkurencingumą tarptautiniu lygiu, sudarytų sąlygas taikyti modernesnius valdymo būdus, 
leidžiančius didinti pramon÷s ir verslo efektyvumą, gerinti visuomen÷s gyvenimo kokybę. 
Įgyvendinant šiuos siekius buvo kuriamos naujos elektronin÷s paslaugos – viešojo 
administravimo, kultūros, sveikatos ir kt. srityse, pl÷tojamos kaimo vietovių gyventojų 
galimyb÷s naudotis tais pačiais IT produktais ir paslaugomis kaip miestų gyventojams, 
didinamas Lietuvos gyventojų supažindinimas su informacine visuomene ir jos teikiama 
nauda, taip pat IT priemon÷s buvo pritaikomos darbui ir informacijos teikimui lietuvių kalba.  

 
Tikslas ir uždaviniai 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Sudaryti būtinas sąlygas informacin÷s visuomen÷s pl÷trai, kuri skatina ūkio 
vystymąsi ir augimą, per÷jimą prie žinių visuomen÷s, kurios nariai turi galimybę ir 
gali veiksmingai naudotis moderniomis IT priemon÷mis visose gyvenimo srityse. 
Informacin÷ visuomen÷ pad÷s puosel÷ti mokymosi visą gyvenimą kultūrą. 
• Modernizuoti viešojo administravimo sektorių didinant valdžios institucijų veiklos 

veiksmingumą ir atvirumą, pl÷tojant elektronines viešąsias paslaugas ir plečiant 
internete esančius viešosios informacijos šaltinius (1); 

• Užtikrinti galimybes šalies gyventojams įgyti IT žinių ir įgūdžių, gauti 
informacijos, studijuoti ir tobulinti geb÷jimus naudoti naujas technologijas ir tuo 
garantuoti išliekamųjų darbo vietų kūrimą (2); 

• Pritaikyti programinę įrangą vietos vartotojų poreikiams, suteikti jiems 
galimybes gauti išsamią, patikimą ir aktualią informaciją lietuvių kalba (3); 

Priemon÷s 
uždaviniai 

• Užtikrinti galimybes visiems šalies gyventojams, nepaisant jų socialin÷s būkl÷s 
ar geografin÷s pad÷ties, naudotis IT ir šių jų teikiamais informaciniais ištekliais 
(4). 

  Uždaviniai 
− oficialios informacijos šaltinių sistemos pl÷tra; (1) (4) 
− elektroninių viešųjų paslaugų pl÷tra; (1) (4) 
− lietuviškos informacin÷s aplinkos sukūrimas (programin÷s įrangos 

lokalizavimas, lietuviško interneto turinio kūrimas ir kt.); 
(3) 

− saugaus interneto turinio priemonių diegimas; (1) (4) 
− duomenų perdavimo tinklų (taip pat plačiajuosčių) vystymas;  (1) (4) 
− viešųjų prieigos prie interneto taškų kūrimas; (2)  

− projektų dokumentacijos rengimas (techniniai reikalavimai, galimybių 
studijos, analiz÷s, konkursin÷s dokumentacijos paruošimas ir t. t.); 

(1) (3) 
(4) 

Veiklos 
sritys 

  

− gyventojų ir verslo subjektų supažindinimo su informacin÷s 
visuomen÷s pl÷tra darbai (ši veikla papildo visas anksčiau išvardintas 
veiklos sritis visuomen÷s informavimo aspektu). 

(1) (2) 
(3) (4) 

 
Informacin÷s visuomen÷s pl÷tra kaip horizontali sritis, taip pat buvo pl÷tojama ir 

kituose ūkio sektoriuose, kuriuos r÷m÷ įvairios BPD priemon÷s, pavyzdžiui BPD 3.3 
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priemon÷s suderinamumas pasireišk÷ su BPD 2.1 ir 2.2 priemon÷mis, pagal kurias remti 
kompiuterinio raštingumo mokymai ir IT naudojimo įgūdžių lavinimas, taip pat su BPD 1.4 
priemone, pagal kurią diegtos IT sveikatos priežiūros srityje (suskaitmeninti duomenys ir jų 
perdavimas bei valdymas, registrai, medicinos įranga, pagrįsta IT ir t. t), su BPD 1.5 
priemone, kurioje kartu su darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų 
institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra buvo diegiamos IT, su BPD 3.1 
priemone, nes išpl÷totas IT infrastruktūros tinklas sudar÷ sąlygas verslo pl÷trai, ypač 
regionuose, bei verslo tarptautiniam konkurencingumui didinti, su BPD 3.2 priemone, pagal 
kurią remtas viešąsias paslaugas teikiančių institucijų interneto svetainių kūrimas ir pl÷tra, 
verslo informacijos centrų, kuriuose buvo įrengiamos interneto prieigos, pl÷tra, su BPD 3.4 
priemone, pagal kurią remta turizmo informacinių sistemų pl÷tra, ir BPD 4.4 priemone, 
pagal kurią remtas kaimo turizmo interneto svetainių kūrimas. Pastarosiose BPD III 
prioriteto priemon÷se ir BPD 4.4 priemon÷je vykusi sparti su informacine visuomene 
susijusių sričių pažanga nebūtų įmanoma be plačiajuosčio interneto ir kitos IT 
infrastruktūros, finansuotos iš BPD 3.3 priemon÷s l÷šų, pl÷tros. 

 
 Priemon÷s finansinis įgyvendinimas 
 
Pagal BPD 3.3 priemonę buvo numatyta paskirstyti 63,052 mln. EUR paramos, iš jų – 

46,028 mln. EUR – ERPF l÷šų (2004-04-30 ir 2009-06-30 BPD priedai). Priemon÷s l÷šos 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu perskirstytos nebuvo. Iš viso BPD 3.3 priemon÷s 42 
projektams įgyvendinti paskirta 74,755 mln. EUR paramos l÷šų, iš jų 50,253 mln. EUR –
ERPF l÷šų, taip pat įskaitant skirtą 0,89 mln. EUR papildomos paramos sumą, o išmok÷tos ir 
pripažintos deklaruotinomis EK l÷šos sudar÷ 72,89 mln. EUR, iš jų 48,89 mln. EUR – ES 
l÷šos, tai sudar÷ 106,22 proc. numatytų paskirstyti ES l÷šų. 

 
Pav. 46. BPD 3.3 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius vnt. 
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Remiamos veiklos buvo suskirstytos į 3 veiklų grupes:  
1) Elektronin÷s infrastruktūros kūrimas ir gerinimas. Parama buvo skirta 5 

stambesniems infrastruktūros projektams, t. y. plačiajuosčių duomenų perdavimo tinklų 
kaimo vietov÷se sukūrimui (2 projektai), viešųjų interneto prieigos taškų atokiose kaimo 
vietov÷se steigimui, saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo kūrimui, IT saugos 
priemonių valstyb÷s institucijose diegimui. BPD 3.3 priemon÷s investicijomis į el. 
infrastruktūrą buvo siekiama spręsti rinkos trūkumus, mažinti skaitmeninę atskirtį tarp 
miesto ir kaimo, prisid÷ti prie didesnio IT saugumo.  

2) Elektroninių paslaugų ir elektroninio turinio pl÷tra. Šioje veiklų grup÷je paremta 14 
projektų el. valdžios, el. pirkimų, el. sveikatos, el. turinio ir kitose srityse. Siekiant padidinti 
lietuviško turinio apimtis, BPD 3.3 priemon÷s parama buvo teikiama jau esamo lietuviško 
turinio perk÷limui į skaitmeninę aplinką (virtuali biblioteka) ir naujų priemonių, suteikiančių 
galimybę susipažinti su informacija užsienio kalba, kūrimui (internetin÷ vertimo iš anglų į 
lietuvių kalbą priemon÷), bei projektams, skirtiems oficialios informacijos šaltinių sistemos 
pl÷trai. Įgyvendinant el. paslaugų ir el. turinio projektus, siekta sudaryti galimybes šalies 
gyventojams ir verslo įmon÷ms naudotis IT bendraujant su nacionalin÷s ir vietos valdžios 
institucijomis, viešąsias paslaugas teikiančiomis įstaigomis, elektroniniu būdu gauti jų 
teikiamas paslaugas ir informaciją.  
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3) Projektų dokumentacijos parengimas. Nedidel÷ dalis BPD 3.3 priemon÷s l÷šų – 
1 proc. – skirta būsimų informacin÷s visuomen÷s projektų dokumentacijos (galimybių 
studijų) parengimui. Pagal ją projektus numatyta įgyvendinti 2007–2013 m. SF l÷šomis.  

 
Lentel÷  87. BPD 3.3 priemon÷s projektų ir finansavimo pasiskirstymas pagal veiklų grupes. 

Veiklų grup÷s 
Projektų 
skaičius 

Skirta l÷šų, mln. 
EUR 

Paramos pagal BPD 3.3 
priemonę dalis % 

Elektronin÷ valdžia ir 
elektronin÷s paslaugos 

14 40 mln. 54 % 

Elektronin÷ infrastruktūra 5 34 mln. 45 % 
Projektų dokumentacijos 
parengimas 

23 0,8 mln. 1 % 

Viso: 42 74,8 mln. 100 % 
 
Įgyvendinant BPD 3.3 priemonę, 2004 m. liepos m÷n. paskelbti 3 kvietimai teikti 

paraiškas konkursams: „Elektronin÷ valdžia ir elektronin÷s paslaugos“, „Elektronin÷ 
infrastruktūra“ ir „Parama projektams parengti“. Pirmieji du kvietimai buvo vykdomi trimis 
etapais, naudojant tęstinę paraiškų teikimo procedūrą, tuo tarpu trečiajam kvietimui buvo 
taikoma ribotos trukm÷s paraiškų teikimo procedūra. Paraiškas teikti pagal BPD 3.3 
priemonę gal÷jo valstyb÷s institucijos, valstyb÷s įmon÷s, savivaldyb÷s, savivaldybių 
institucijos ir įstaigos, viešosios įstaigos.  

Iki 2005 m. kovo 15 d. visiems trims kvietimams pagal BPD 3.3 priemon÷s remiamas 
veiklų grupes buvo pateiktos 75 paraiškos, iš kurių parama skirta 42 projektams. Visos 
paramos sutartys pasirašytos iki 2006 m. rugs÷jo m÷n. 

Daugiausia BPD 3.3 priemon÷s l÷šų pagal pasirašytas paramos sutartis skirta el. 
paslaugų (iš viso 40 mln. EUR, iš jų – 29 mln. EUR sudaro ES l÷šos) ir el. infrastruktūros (iš 
viso 34 mln. EUR, iš jų – 20,6 mln. EUR sudaro ES l÷šos) pl÷trai. 

Viso įgyvendintiems projektams paskirstytos BPD 3.3 priemon÷s l÷šos sudar÷ 74,755 
mln. EUR (iš jų ES l÷šos – 50,253 mln. EUR). Deklaruotinomis EK pripažintos išlaidos sudaro 
72,89 mln. EUR (iš jų ES l÷šos – 48,89 mln. EUR). Nedideli sutaupymai atsirado po projektų 
vykdytojų atliktų viešųjų pirkimų. 

 
Pav. 47. BPD 3.3 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas  
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, mln. EUR49. 

 

Išmok÷tos i r p ripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos
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Pagal BPD 3.3 priemonę įgyvendinamų projektų pobūdis buvo horizontalus – pvz., 13 

iš 42 priemon÷s projektų buvo geografiškai neriboti ir skirti visai Lietuvai, dalis kitų projektų 
taip pat ap÷m÷ daugiau nei vieną apskritį – daugiausia Vilniuje įgyvendinti projektai, kurių 

                                           
49 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo 
 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 

 207 

nauda teko visai Lietuvai (Vilniuje įsikūrusios dauguma centrinių institucijų ir įstaigų). 
Atsižvelgiant į šios priemon÷s specifiką galima teigti, kad daugumos projektų rezultatų (t. y. 
sukurtų el. paslaugų, el. infrastruktūros) pasiekiamumas yra geografiškai neribotas. 

 
Pav. 48. Paramos pagal BPD 3.3 priemonę pasiskirstymas pagal apskritis. 
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Priemon÷s įgyvendinimas 2008 ir 2009 m. 
 
Faktin÷s BPD 3.3 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotos l÷šos 15,6 proc. 

viršija pagal BPD planuotas l÷šas. Tokia situacija susiklost÷ d÷l kelių priežasčių: itin padid÷jo 
vieno projekto vykdytojo ind÷lis; siekiant suvaldyti tam tikrų projektų nes÷km÷s atvejais 
galimo l÷šų ar jų dalies praradimo riziką, 2006 m. buvo papildomai finansuotas dar vienas 
projektas, o 2008 m. buvo skirta 0,89 mln. EUR papildoma parama 5 projektams užbaigti. 
Dauguma BPD 3.3 priemon÷s projektų iki 2008 m. pabaigos įgyvendinti, išskyrus 1 
projektą, kurio vykdymas buvo pratęstas iki 2009 m. birželio m÷n.  

2008 m. išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 32,653 mln. 
EUR, iš jų – 23,203 mln. EUR – ERPF l÷šos, o 2009 m. tokios l÷šos sudar÷ 3,773 mln. EUR, 
iš jų – 2,734 mln. EUR ERPF l÷šų.  

 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui 
 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu įvyko šie svarbūs aplinkos pokyčiai, reikšmingi BPD 3.3 

priemon÷s įgyvendinimui: pager÷jo teisin÷ aplinka ir mokestin÷ politika, v÷lavo sektorinių 
strateginių dokumentų pri÷mimas, augo kompiuterinio raštingumo lygis, maž÷jo 
skaitmenin÷ atskirtis. 

 
• Palanki teisin÷ aplinka 
Pagrindiniai teis÷s aktai, reglamentuojantys informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, priimti 

BPD įgyvendinimo pradžioje, buvo palankūs IT pl÷trai ir šio sektoriaus konkurencijai – tai 
patvirtina ir pasaulin÷s IT bendrov÷s IBM bei įtakingo britų savaitraščio „The Economist“ 
atliktas tyrimas, kuriame 2007 m. Lietuva gerai įvertinta pagal teisinę aplinką IT pl÷totei: 
pagal šį rodiklį šalis užima 34 vietą tarp 70 valstybių ir 2 vietą – Vidurio ir Rytų Europos 
regione. 

 
• Pager÷jusi mokesčių politika 
IT ir informacin÷s visuomen÷s pl÷trai didžiulį poveikį tur÷jo 2004 m. birželio 15 d. 

priimtas LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio papildymas, numatęs 
galimybę iš gyventojų pajamų mokesčio susigrąžinti asmens patirtas išlaidas už 
kompiuterin÷s įrangos vienetą su programine įranga ir (arba) interneto prieiga per trejus 
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metus. 2005–2008 m. šia lengvata pasinaudojo beveik 400 000 Lietuvos gyventojų. Tokia 
mokestin÷ lengvata itin paskatino namų ūkių kompiuterizavimą ir padidino interneto 
vartotojų skaičių, tai tiesiogiai prisid÷jo prie BPD 3.3 priemon÷s tikslo pasiekimo: SD 
duomenimis, namų ūkių apsirūpinimas asmeniniais kompiuteriais 2009 m. išaugo dvigubai 
(52,2 proc.) lyginant su 2004 m. (25 proc.). Interneto prieigą namuose 2009 m. tur÷jo 54,7 
proc. visų namų ūkių, tuo tarpu 2004 m. – tik 10,6 proc. 

 
• Sektorinių strateginių dokumentų pri÷mimo v÷lavimas 
Diegiant informacines sistemas valstyb÷s įstaigose ir kuriant viešąją infrastruktūrą 

reikalingi strateginio lygio sprendimai, turintys nustatyti, kokių paslaugų ar infrastruktūros 
reikia ir kaip jos turi būti teikiamos ir (arba) kuriamos. Nors BPD įgyvendinimo pradžioje 
buvo priimti informacin÷s visuomen÷s pl÷tros bendrieji strateginiai dokumentai50, sektorinių 
strategijų (el. sveikatos, IT saugos, IT infrastruktūros srityse) trūko. Strategin÷s vizijos ir 
sprendimų d÷l IT infrastruktūros pl÷tros krypčių ir būdų stoka tur÷jo neigiamos įtakos kelių 
BPD 3.3 priemon÷s projektų rezultatams. 

 
• Kompiuterinio raštingumo lygio augimas 
Siekiant, kad visi šalies gyventojai įgytų reikiamų įgūdžių ir žinių IT naudojimo srityje, 

įgyvendinama 2004–2012 m. Visuotinio kompiuterinio raštingumo programa, patvirtinta LRV 
2004 m. rugs÷jo 15 d. nutarimu Nr. 1176, pagal kurią kasmet atliekami kompiuterinio 
raštingumo tyrimai, organizuojamos socialin÷s reklamos kampanijos apie IT taikymą 
kasdieniame gyvenime, ruošiami leidiniai ir pan. Bendrą kompiuterinio raštingumo lygio 
augimą l÷m÷ būtinyb÷ naudoti IT darbo ir mokymo vietose, atsirado daugiau kompiuterinio 
raštingumo kursų, o pagal BPD 2.1 ir 2.2 priemones visoje Lietuvoje buvo vykdomi 
nemokami kompiuterinio raštingumo mokymai įvairioms tikslin÷ms grup÷ms. Didžiausias 
d÷mesys buvo skiriamas kaimo vietovių gyventojams ir vyresnio amžiaus žmon÷ms.   

Augantis gyventojų kompiuterinio raštingumo lygis neabejotinai tur÷jo teigiamos 
įtakos BPD 3.3 priemon÷s tikslo pasiekimui, kadangi kuo daugiau gyventojų įgyja reikiamų 
įgūdžių IT naudojimo srityje, tuo didesnis viešųjų ir verslo el. paslaugų potencialių 
naudotojų skaičius. Augantys visuomen÷s poreikiai IT srityje skatina el. paslaugų pl÷trą ir jų 
kokybę, naujų mokymosi, verslo, darbo, bendravimo galimybių atsiradimą, o taip pat IT 
sektoriaus augimą ir konkurenciją. 

 
• Skaitmenin÷s atskirties maž÷jimas 
BPD įgyvendinimo pradžioje pagrindiniai informacin÷s visuomen÷s rodikliai – namų 

ūkių kompiuterizavimas, interneto skvarba – Lietuvoje buvo žemi, ypač lyginant su ES 
vidurkiu. Kompiuterių ir interneto vartojimas buvo žemas ir netolygus. IT mažai naudojosi 
vyresnio amžiaus, neįgalūs, mažesnes pajamas gaunantys gyventojai. Ypač ryški atskirtis 
buvo tarp miesto ir kaimo vietovių – tai l÷m÷ privataus sektoriaus nesuinteresuotumas 
investuoti į el. ryšių infrastruktūros kūrimą kaimo, retai apgyventose, mažesnę perkamąją 
galią turinčiose vietov÷se. Tačiau BPD vykdymo laikotarpiu skaitmenin÷ atskirtis maž÷jo – 
asmeninį kompiuterį turinčių namų ūkių dalis padid÷jo beveik dvigubai (nuo 25 proc. 2004 
m. iki 52,2 proc. – 2009 m.), o interneto prieigą turinčių namų ūkių dalis – daugiau nei 
keturis kartus (nuo 10,6 proc. 2004 m. iki 54,7 proc. – 2009 m.), augo nuolatinių interneto 
vartotojų skaičius. Didžiausias apsirūpinimo kompiuteriu ir internetu namų ūkiuose augimas 
buvo 2006 m. Tai tur÷jo teigiamos įtakos BPD 3.3 priemon÷s įgyvendinimui, nes IT 
infrastruktūros pl÷trai buvo skiriamas didžiulis visuomen÷s, valstyb÷s institucijų ir verslo 
d÷mesys.  

  
Priemon÷s įgyvendinimo problemos  
 
Įgyvendinant BPD 3.3 priemonę ypač išryšk÷jo projektų vykdytojų administracinių 

geb÷jimų trūkumas, ilga viešųjų pirkimų trukm÷, teisinio ir strateginio reglamentavimo 
stygius ar v÷lavimas, darbo j÷gos kompetencijos, adekvačios diegiamų IT sprendimų 
sud÷tingumui, stoka.  

 
                                           
50 2001 m. Lietuvos nacionalin÷s informacin÷s visuomen÷s pl÷tros koncepcija, Lietuvos informacin÷s 

visuomen÷s pl÷tros strateginis planas, 2002 m. Elektronin÷s valdžios koncepcija ir jos įgyvendinimo priemonių 
planas, Viešojo administravimo pl÷tros iki 2010 m. strategija ir jos priemonių planas.  
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Lentel÷ 88. Pagrindin÷s problemos, iškilusios įgyvendinant BPD 3.3 priemonę, ir jų 
sprendimo būdai. 

Problema Sprendimo būdas 
IT srities projektų sud÷tingumas. BPD 
3.3 priemon÷s projektai savo esme buvo 
inovatyvūs Lietuvos mastu, kompleksiški 
ir sud÷tingi, tod÷l pasižym÷jo l÷tu 
įgyvendinimo tempu. Šių projektų metu 
paprastai buvo diegiami komplikuoti IT 
sprendimai, projektuojamos ir kuriamos 
arba modernizuojamos informacin÷s 
sistemos, tod÷l sud÷tingiems 
projektavimo ir diegimo darbams atlikti 
reik÷jo patyrusių ir kvalifikuotų 
darbuotojų, kurių rinkoje tam tikrais 
atvejais trūko. Be to, projektų 
vykdytojams buvo sunku įvertinti teiktų 
IT paslaugų kokybę. Nepaisant to, 
daugelis vykdytojų projektus įgyvendino 
savo j÷gomis ir neišnaudojo visų 
technin÷s pagalbos galimybių. 

1) 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
projektų vykdytojams rekomenduojama naudotis 
technin÷s pagalbos ir technin÷s IT projektų 
priežiūros paslaugomis (jas galima finansuoti 
projektų l÷šomis), kurias siūlo išor÷s 
konsultantai, turintys daugiau patirties ir 
kompetencijų administruodami projektus ar 
vykdydami techninę jų priežiūrą; 
2) Parengtas metodinis dokumentas 
vykdytojams (rekomendacijos) apie IT projektų 
techninę priežiūrą (kas tai yra, kokias veiklas 
apima, kaip ją vykdyti ir pan.). 
 

Teisin÷s kliūtys. BPD 3.3 priemon÷s 
projektų metu sukurtų rezultatų (ypač 
el. paslaugų) veikimas daugeliu atvejų 
priklauso nuo atitinkamų teis÷s aktų 
(tam tikros srities įstatymų, programų, 
procedūrų, nuostatų ir pan.) parengtumo 
/ atnaujinimo. Kai kurie projektų 
vykdytojai (viešojo sektoriaus 
institucijos) neskyr÷ pakankamo 
d÷mesio tinkamos teisin÷s aplinkos, su 
kuria susiję jų projektai (pvz. el. 
sveikatos ir kt.), paruošimui, tod÷l 
projektų pabaigoje buvo iškilusios 
problemos d÷l sukurtų el. paslaugų 
realaus veikimo ir projektų rezultatų 
įteisinimo. 

1) 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
nustatytas reikalavimas projekto vykdytojui 
pateikti teis÷s aktų, kuriuos būtina priimti ar 
pakeisti, siekiant užtikrinti projekto metu 
numatomų sukurti el. paslaugų teikimą, sąrašą. 
Remiantis juo bus vykdoma išankstin÷ kontrol÷ ir 
galimų teisinių kliūčių prevencija; 
2) Nustatytas reikalavimas projekto vykdytojui 
pateikti konkretų veiksmų planą, užtikrinantį kad  
paslaugai (-oms) įdiegti reikalingos informacin÷s 
sistemos bus įsteigtos ir įteisintos iki projekto 
įgyvendinimo pabaigos; 
3) Parengta projektų vykdytojams privaloma 
tvarka, kurioje projektų įgyvendinimo metu 
vykdomi informacinių sistemų steigimo ir 
įteisinimo etapai buvo tiesiogiai susieti su 
atliekamais mok÷jimais.  

Problemos nustatant projektų rezultatų 
ir poveikio rodiklius. Gana didel÷ dalis 
vykdytojų netinkamai parinko projektų 
rezultatams matuoti skirtus rodiklius. 
Dažnai jie buvo neadekvatūs, sunkiai 
arba visiškai nepamatuojami, mažai 
susiję su pačiu projektu. Tokie rodikliai 
tur÷jo būti koreguojami projektų 
įgyvendinimo metu, kadangi v÷liau už 
juos nebūtų įmanoma atsiskaityti. 

Projektų vykdytojų mokymai, konsultavimas. 

Projektų valdymo ir jų veiklos 
koordinavimo problemos. Šios 
problemos dažniausiai buvo susijusios su 
nepakankamu institucijos, kuri 
įgyvendino projektą, vadovyb÷s d÷mesiu 
vykdomam projektui, dažna vadovų 
kaita, d÷l kurios projektai netur÷jo 
nuolatinio atsakingo asmens. Keliuose 
projektuose išryšk÷jo koordinavimo, 
bendradarbiavimo problemos tarp 

Projektų įgyvendinimo efektyvumą ir 
rezultatyvumą buvo siekiama užtikrinti taikant 
išorines kontrol÷s priemones. BPD 3.3 priemon÷s 
projektų įgyvendinimo steb÷senai vykdyti 
atsakinga TI sudar÷ specialią Steb÷senos darbo 
grupę, į kurią buvo įtraukti TI ir ĮI atstovai. Šioje 
darbo grup÷je buvo aptarti probleminiai 
projektai, kviečiami projektų vadovai, priimti 
nutarimai su įpareigojimais projektų 
vykdytojams. Pagal kompetenciją daugiausia 
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Problema Sprendimo būdas 
projekto partnerių ir kitų suinteresuotų 
pusių, tai k÷l÷ riziką bendram šių 
projektų įgyvendinimui ir veiklų 
tęstinumui. 

šioje darbo grup÷je buvo svarstomos ir 
sprendžiamos administracinio pobūdžio projektų 
įgyvendinimo problemos. Tokią išorinę projektų 
priežiūros priemonę VK įvertino kaip gerąją 
praktiką. 

 
Priemon÷s tikslo ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 
BPD 3.3 priemon÷s tikslo buvo siekiama įgyvendinant 4 uždavinius.  
 

1 uždavinys – modernizuoti viešojo administravimo sektorių didinant valdžios 
institucijų veiklos veiksmingumą ir atvirumą, pl÷tojant elektronines viešąsias 
paslaugas ir plečiant internete esančius viešosios informacijos šaltinius. 

Veiklos sritys  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− oficialios informacijos šaltinių sistemos pl÷tra; 
− elektroninių viešųjų paslaugų pl÷tra; 
− saugaus interneto turinio priemonių diegimas; 
− duomenų perdavimo tinklų (taip pat plačiajuosčių) pl÷tra; 
− projektų dokumentacijos rengimas (techniniai reikalavimai, galimybių 
studijos, analiz÷s, konkursin÷s dokumentacijos paruošimas ir t. t.); 

− gyventojų ir verslo subjektų informavimo apie informacin÷s visuomen÷s 
pl÷trą darbai (ši veikla papildo visas anksčiau išvardintas veiklos sritis 
visuomen÷s informavimo aspektu). 

Įgyvendinimas 

Prie šio uždavinio įgyvendinimo daugiausia prisid÷jo stambiųjų BPD 3.3 
priemon÷s projektų (viso 13 iš 19), kuriems skirta net 50 proc. visų 
priemon÷s l÷šų. Šių projektų įgyvendinimo metu buvo sukurta 17 viešųjų 
el. paslaugų, pagal BPD rodiklį planuota – 15 el. paslaugų.  
Dauguma sukurtų el. paslaugų priskirtinos el. valdžios paslaugoms (viso 62 
proc.). Taip pat buvo pl÷tojamos el. paslaugos ir kitose srityse: kultūros ir 
lietuvių kalbos, transporto, geografin÷s informacijos ir sveikatos. Beveik 
pus÷ įsteigtų paslaugų gali būti siejamos su pagrindin÷mis viešosiomis el. 
paslaugomis, kurių perk÷limas stebimas ES lygiu, t. y. jų pl÷tra numatyta 
ES programiniuose dokumentuose (pvz., viešųjų pirkimų, bibliotekų, 
muitin÷s ar gyvenamosios vietos deklaravimo el. paslaugos). Dauguma 
sukurtų el. paslaugų yra aktualios gyventojams (44 proc.), pvz., el. 
paslaugos, susijusios su gyventojų pajamų ir turto deklaravimu, 
įsidarbinimu, viešųjų bibliotekų saugomos informacijos paieška, arba verslui 
(37 proc.), pvz., el. paslaugos, susijusios su socialin÷mis įmokomis, 
muitin÷s deklaracijomis, statistikos duomenų pateikimu.  
2009 m. 23 proc. 15–74 metų Lietuvos gyventojų buvo nors kartą kreipęsi į 
viešojo administravimo institucijas internetu (tai yra lankęsi jų interneto 
svetain÷se), dažniausiai – tam, kad surastų bendrą informaciją apie 
instituciją ir jos veiklos sritis (60 proc. besikreipusiųjų), surastų dominančią 
teisinę arba administracinę informaciją (44 proc.) arba kreiptųsi d÷l 
elektronin÷s paslaugos suteikimo (29 proc.)51; palyginimui, 2004 m. 
gyventojų, kurie kreip÷si internetu į viešojo administravimo institucijas, 
buvo tik 11 proc.52. Pagrindinių viešųjų paslaugų perk÷limo į elektroninę 
terpę bendras lygis Lietuvoje 2009 m. siek÷ 75 proc. (viešųjų paslaugų 
piliečiams vidurkis – 71 proc., viešųjų paslaugų verslui vidurkis – 81 
proc.)53; 2004 m. bendras el. paslaugų perk÷limo lygis buvo 50 proc.54. Šie 
duomenys rodo did÷jančią pasiūlą, kai ir vis daugiau piliečių yra el. 
paslaugos vartotojai: el. paslaugomis besinaudojančių gyventojų procentas 

                                           
51 Šaltinis: IVPK prie LRV užsakymu „SIC Gallup Media“ atliktas „Bendrųjų IRT naudojimo ir elektroniniu 

būdu teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų naudojimo rodiklių nustatymas“ tyrimas, 2009 m. 
52 Šaltinis: IVPK prie LRV užsakymu atliktas TNS Gallup tyrimas, 2004 m. 
53 Šaltinis: IVPK prie LRV užsakymu atliktas „Pagrindinių viešo administravimo paslaugų, kurio pasiekiamos 

internetu“ tyrimas, 2009 m. 
54 Šaltinis: IVPK prie LRV užsakymu atliktas TNS Gallup tyrimas, 2004 m. 
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augo sparčiau nei vidutiniškai ES (nuo 11 proc. visų gyventojų 2004 m. iki 
21 proc. 2008 m., palyginimui ES vidurkis 23 proc. 2004 m. ir 28 proc. 
2008 m.).  
Nors vien verslui skirtos el. paslaugos sudaro nedidelę dalį (19 proc.) visų 
pagal BPD 3.3 priemonę sukurtų el. paslaugų, pastarosios į internetą 
perkeliamos sparčiau nei skirtos gyventojams – verslo paslaugų perk÷limo į 
internetą lygis 2009 m. siek÷ 81 proc., šie rodikliai viršija ES vidurkį (64 
proc. 2008 m.)55, o tai rodo, kad įmon÷s aktyviai naudojasi e. valdžios 
teikiamomis galimyb÷mis.  
Nevienodas IT naudojimo lygis tarp skirtingų socialinių-demografinių 
gyventojų grupių susijęs su interneto prieigos pasiekiamumu ir poreikio, 
motyvacijos stygiumi, esamos elektronin÷s paslaugos (viešojo ir privataus 
sektoriaus), mokymosi, verslo, darbo galimyb÷s, jų kokyb÷ netenkina dalies 
gyventojų poreikių arba jiems trūksta kompetencijų tomis galimyb÷mis 
pasinaudoti. 
Geografin÷ pagal BPD 3.3 priemonę sukurtų el. paslaugų apr÷ptis rodo, kad 
apie pusę el. paslaugų gali naudoti visi Lietuvos gyventojai, likusi dalis 
sukurtų el. paslaugų yra aktualios tik tam tikrų regionų gyventojams, verslo 
subjektams (pvz., el. bilieto paslauga Vilniaus, Kauno ir Klaip÷dos 
miestuose, draud÷jų aptarnavimo el. paslauga). 
Kalbant apie sukurtų el. paslaugų brandos lygį pamin÷tina, kad pagal BPD 
3.3 priemonę buvo planuojama sukurti ne mažesnio negu 3 viešųjų 
paslaugų perk÷limo į internetą brandos lygio paslaugas. Dauguma sukurtų 
el. paslaugų pasiek÷ šį lygį, o keliuose projektuose buvo įdiegtos ir 
aukštesn÷s – 4 brandos lygio – el. paslaugos. 
Be sukurtų el. paslaugų galima pamin÷ti ir kitus šio uždavinio rezultatus. Du 
finansuoti el. infrastruktūros projektai sprend÷ duomenų saugos problemas. 
Šių projektų įgyvendinimo metu sukurtas saugus valstybinių institucijų 
duomenų perdavimo tinklas (kamienin÷ dalis), apimantis visą šalies 
teritoriją, įsigyta informacinių sistemų saugos programin÷ ir technin÷ 
įranga, skirta svarbias valstyb÷s informacines sistemas valdančioms 
institucijoms. Min÷tų projektų įgyvendinimas yra svarbus ind÷lis į viešojo 
administravimo efektyvumo ir našumo didinimą.  
Galima išskirti projektą „Lietuvos geografin÷s informacijos infrastruktūros 
išvystymas“, kurio metu buvo sukurtas mūsų šalies geografin÷s 
informacijos infrastruktūros branduolys. 
1 uždavinio įgyvendinimą geriausia atspindi BPD 3.3 priemon÷s pasiekimo 
rodiklis „Viešųjų el. paslaugų, gavusių paramą pl÷trai, skaičius“. Rengiant 
BPD buvo planuota suteikti paramą 15 viešųjų el. paslaugų pl÷trai, tuo 
tarpu realiai buvo įdiegta 17 viešųjų el. paslaugų (nustatyta BPD 3.3 
priemon÷s poveikio vertinimo metu).  

Uždavinio 
pasiekimas 

Nepaisant did÷jančios viešųjų el. paslaugų ir el. turinio pasiūlos, el. valdžios 
paslaugomis iki šiol naudojasi santykinai nedidel÷ dalis Lietuvos gyventojų. 
Gyventojų paklausa viešosioms el. paslaugoms augo l÷čiau nei buvo 
tikimasi nustatant informacin÷s visuomen÷s pl÷tros steb÷senos rodiklius d÷l 
šių priežasčių: gyventojų galimybių naudotis paslaugomis netur÷jimo 
(nemoka naudotis kompiuteriu, internetu, neturi prieigos prie interneto), 
motyvacijos nebuvimo bei d÷l šių paslaugų kokyb÷s trūkumo. Tod÷l 1 
uždavinio pasiekimą galima vertinti kaip įgyvendintą iš dalies. 
Kadangi viešojo administravimo modernizavimas IT požiūriu yra tęstinis 
procesas ir šio pobūdžio veiklos išlieka aktualios bei tęsiamos 2007–2013 
m. SF paramos laikotarpiu, galima konstatuoti, kad kiekybiniai ir kokybiniai 
BPD 3.3 priemon÷s tikslai, susiję su šiuo uždaviniu, iš esm÷s buvo 
pasiekti. 

 
2 uždavinys – šalies gyventojams užtikrinti galimybes įgyti IT žinių ir įgūdžių, 
gauti informacijos, studijuoti ir tobulinti geb÷jimus naudoti naujas technologijas, 

                                                                                                                                        
55 Duomenų šaltinis: Eurostat. 
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tuo užtikrinti išliekamųjų darbo vietų kūrimą. 

Veiklos sritys  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− viešųjų interneto prieigos taškų kūrimas; 
− gyventojų ir verslo subjektų supažindinimo su informacin÷s visuomen÷s 
pl÷tra darbai (ši veikla papildo visas anksčiau išvardintas veiklos sritis 
visuomen÷s informavimo aspektu). 

Įgyvendinimas 
 

Įgyvendinant 2 uždavinį buvo plečiamas viešųjų interneto prieigos taškų 
(VIPT) tinklas į nuošalias Lietuvos kaimo vietoves, įsteigiant 400 naujų VIPT 
ir modernizuojant 83 jau veikiančius, taip padidinant šalies vartotojų, ypač 
kaimo vietovių gyventojų, geb÷jimą naudotis IT, neatsižvelgiant į jų pajamų 
dydį ar socialinę pad÷tį, galimybes įgyti žinių, įgūdžių, ieškoti informacijos, 
studijuoti ir bendrauti IT pagalba, tai tiesiogiai l÷m÷ interneto vartotojų 
skaičiaus kaimo vietov÷se augimą. Netur÷dami galimyb÷s IT naudotis 
namuose, gyventojai tai gal÷jo padaryti viešosiose vietose, kuriose buvo 
steigiami VIPT: bibliotekose, kultūros centruose, kaimo seniūnijose, 
bendruomen÷s centruose ir pan. Taigi, įsteigti VIPT atliko kelias funkcijas: 
viešųjų paslaugų centro, bendruomen÷s centro, mokymo ir žinių centro. 
Steigiant VIPT buvo suteikta interneto prieiga jos neturintiems 
gyventojams, taip pat buvo tikimasi, kad dalis lankytojų suvoks interneto 
naudą ir ateityje įsives jį namuose. Pažym÷tina, kad BPD įgyvendinimo 
pabaigoje 400 naujai įsteigtų VIPT lankytojų srautas viršija 2,3 mln. 
lankytojų per metus. 
2 uždavinio įgyvendinimą tiesiogiai geriausiai atspindi poveikio rodiklis 
„Padid÷jęs interneto vartotojų skaičius (metinis gyventojų dalies, 
naudojančios internetą, padid÷jimas procentiniais punktais)“, kuris 
vidutiniškai siek÷ 5,76 procentinio punkto ir praktiškai atitiko siektą 
kiekybinį tikslą (6 procentiniai punktai), tai rodo didelę interneto prieigų 
skaičiaus sklaidą, tarp jų d÷l sukurtų viešosios interneto prieigos taškų, 
kuriais interneto ryšys tapo pasiekiamas žmon÷ms, neturintiems kitų 
galimybių naudotis internetu. Buvo planuojama, kad interneto vartotojų 
skaičius kasmet augs 6 proc. Statistiniai duomenys rodo, kad BPD 
įgyvendinimo laikotarpiu nuolatinių interneto vartotojų skaičius augo 
netolygiai: 2005 m. pastebimas santykinai nedidelis augimas (3,4 proc. per 
metus), 2006–2007 m. nuolatinių interneto vartotojų skaičius did÷jo gana 
žymiai (atitinkamai augo 7,8 ir 7,5 proc.) ir sutapo su sparčiu ekonomikos 
augimu (did÷jo verslo ir gyventojų pajamos), o 2008 m. augimas v÷l 
sumaž÷jo (4,7 proc.) ir sutapo su prasid÷jusiu ekonomikos nuosmukiu. 
Vidutinis nuolatinių interneto vartotojų skaičiaus augimo tempas sudar÷ 
5,85 proc. ir buvo artimas planuotam. Tuo tarpu besinaudojančių internetu 
gyventojų dalis tarp visų gyventojų nuosekliai augo – nuo 26,4 proc. 2004 
m. iki 49,8 proc. 2008 m. ir geriau atspindi interneto vartojimo pokytį, 
lyginant pradinę pad÷tį su situacija įgyvendinus priemonę. 
Netiesiogiai 2 uždavinio įgyvendinimą rodo rezultato rodikliai „Bendras 
sukurtų darbo vietų skaičius vnt.“ (vietoje BPD priede planuoto 1500 
bendrų darbo vietų buvo sukurta 1115,98 darbo vietų), iš jų moterų 
(vietoje numatytų 750 įsteigtos 294,45 darbo vietos moterims) bei poveikio 
rodiklis „Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius, 2000 vnt., iš jų moterų“ 
(vietoje planuotų 1000 darbo vietų moterims įsteigtos 1958 ir rodiklis 
viršytas 1,9 karto). Tokius nuokrypius pagal bendrų darbo vietų skaičių 
galima paaiškinti tuo, kad VIPT buvo kuriamas jau veikiančiose įstaigose ir 
institucijose, tod÷l naujų darbuotojų reik÷jo mažiau, o IT infrastruktūros 
kūrime dalyvaujančių profesijų atstovai (statybos, ryšių sektoriaus 
darbuotojai, programuotojai) dažniausiai buvo vyrai. Tačiau būsimų 
paslaugų per VIPT teik÷jų daugumą sudar÷ moterys (papildomos darbo 
vietos), kurios paprastai sudaro ir didžiąją dalį viešojo bei paslaugų sektorių 
darbuotojų. Pažym÷tina, kad darbo vietų sukūrimas nebuvo keliamas kaip 
šios priemon÷s tikslas, rodiklis neatspindi informacin÷s visuomen÷s pl÷tros 
uždavinių įgyvendinimo, tad jo steb÷sena buvo tikslinga tik siekiant 
skaičiuoti duomenis BPD prioriteto ir programos lygiu. Be to, pats rodiklis 
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buvo suplanuotas pernelyg optimistiškai, neįvertinus galimų pasikeitimų 
šalies ekonomikoje ir darbo rinkoje masto, Lietuvai tapus ES nare ir 
įsijungus į bendrąją rinką (ekonominis augimas ir emigracija mažino 
nedarbą ir darbo j÷gos pasiūlą). 

Uždavinio 
pasiekimas 

Nors buvo sukurta mažiau darbo vietų, viešųjų interneto prieigos taškų 
tinklas buvo išpl÷totas labiau nei tik÷tasi (BPD 3.3 projekto metu įsteigus 
400 naujų taškų, pagal VIPT skaičių, tenkančių vienam gyventojui, Lietuva 
tapo viena pirmaujančių Europos šalių (4000 Lietuvos piliečių tenka po 1 
VIPT), gyventojams buvo sudarytos didesn÷s galimyb÷s naudotis internetu 
IT ir gauti informaciją bei paslaugas elektronine forma ir, atsižvelgiant, kad 
Lietuvoje steigti daugiau VIPT nebenumatoma, galima teigti, kad 2 
uždavinys buvo įgyvendintas.  

 
3 uždavinys – pritaikyti programinę įrangą vietos vartotojų poreikiams, suteikti 
jiems galimybes gauti išsamią, patikimą ir aktualią informaciją lietuvių kalba. 

Veiklos sritys  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− lietuviškos informacin÷s aplinkos sukūrimas (programin÷s įrangos 
lokalizavimas, lietuviško interneto turinio kūrimas ir kt.); 

− projektų dokumentacijos rengimas (techniniai reikalavimai, galimybių 
studijos, analiz÷s, konkursin÷s dokumentacijos paruošimas ir t. t.); 

− gyventojų ir verslo subjektų informavimo apie informacin÷s visuomen÷s 
pl÷trą darbai (ši veikla papildo visas anksčiau išvardintas veiklos sritis 
visuomen÷s informavimo aspektu). 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 3 uždavinį buvo siekiama pritaikyti programinę įrangą vietos 
vartotojams, sukurti naujus informacijos lietuvių kalba šaltinius. 
Pagal 3 uždavinį buvo įgyvendinti 3 projektai, iš kurių dviejuose buvo 
vykdomos kultūros paveldo skaitmeninio veiklos. Vieną iš projektų vykd÷ 
Lietuvos nacionalin÷ Martyno Mažvydo biblioteka kartu su partneriais – 
Lietuvos dail÷s muziejumi ir Lietuvos archyvų departamentu. Tai pirmasis 
toks projektas Lietuvoje, sujungiantis įvairias atminties institucijas bendram 
tikslui – kuo plačiau atverti kultūros paveldą visiems Lietuvos ir pasaulio 
vartotojams. Projekto metu buvo suskaitmeninta 2,8 mln. puslapių kultūros 
paveldo objektų (itin didelę vertę turinčių senųjų knygų, laikraščių, dail÷s 
kūrinių, rankraščių, bažnyčių metrikų ir kt.), sukurtas bibliotekų, archyvų ir 
muziejų skaitmeninto kultūros paveldo duomenų bankas, kurio virtualiomis 
paslaugomis gali naudotis Lietuvos ir užsienio vartotojai per bendrą portalą 
www.epaveldas.lt. D÷l šio projekto Lietuvos istorija, menas, tautodail÷, 
skelbtas dokumentinis paveldas tapo lengviau ir plačiau prieinami Lietuvos 
ir užsienio vartotojams. 
Šio projekto vykdytojo duomenimis, sukurtame interneto portale 
www.epaveldas.lt  2008–2009 m. spalio m÷n. apsilank÷ apie 154 tūkst. 
vartotojų, kurie peržiūr÷jo beveik 650 tūkst. vnt. suskaitmenintos 
medžiagos. Ir vartotojų skaičius, ir peržiūrų skaičius nuolat did÷jo. 
Planuotas 40 tūkst. apsilankymų per metus skaičius buvo viršytas jau 
pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo. 
Antrąjį šios srities projektą įgyvendino Lietuvos nacionalinis radijas ir 
televizija, kurio metu buvo suskaitmeninta 5 500 val. audiovizualin÷s 
televizijos archyvo medžiagos, kurią sudaro vertinga Lietuvos kultūros 
paveldo dalis, sukaupta Lietuvos nacionalin÷je televizijoje per daugiau kaip 
penkiasdešimt metų. Šis projektas unikalus ne tik Lietuvoje, bet ir visoje 
Rytų Europoje.  
Projekto vykdytojo duomenimis, projekto rezultatais (internetiniu portalu 
www.lrt.lt/fondas) naudojasi beveik 3 800 registruotų vartotojų, atlikta 
beveik 130 tūkst. paieškos užklausų.  
Dar vienas projektas, tiesiogiai prisid÷jęs prie lietuviškos informacin÷s 
aplinkos sukūrimo – „Internetin÷ informacijos vertimo priemon÷“, d÷l kurio 
buvo sukurta interneto svetain÷, leidžianti per labai trumpą laiką išversti 
tekstinę informaciją ar visą interneto portalą iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. 
Ši nemokama vertimo priemon÷ padeda kompiuteriu ir internetu naudotis 
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asmenims, kurie d÷l kalbos barjero to daryti negal÷tų. 
3 uždavinio įgyvendinimą geriausiai atspindi pasiekimo rodiklis „Viešųjų el. 
paslaugų, gavusių paramą pl÷trai, skaičius“ (vietoje planuotų 15 el. 
paslaugų buvo pasiekta 17 ir tai viršijo numatytų rodiklio reikšmę 1,8 
karto), tai atspindi tuo metu buvusį tokių paslaugų poreikį. 
Netiesiogiai 3 uždavinio įgyvendinimą parodo poveikio rodiklis „Padid÷jęs 
interneto vartotojų skaičius (metinis gyventojų dalies, naudojančios 
internetą, padid÷jimas procentiniais punktais)“, kuris vidutiniškai siek÷ 5,76 
procentinio punkto ir praktiškai atitiko siektą kiekybinį tikslą (6 procentiniai 
punktai), tai rodo turinio prieinamumo padid÷jimą IT priemon÷mis: augant 
elektroninio turinio pasiūlai, did÷jo ir jo paklausa, t. y. interneto naudotojų 
skaičius (detaliau žiūr÷ti 2 uždavinio įgyvendinimo aprašyme).  

Uždavinio 
pasiekimas 

3 uždavinio pasiekimas vertintinas kaip įgyvendintas, nes padid÷jo 
informacijos, turinio prieinamumas vietos gyventojams, programin÷ įranga 
tapo labiau pritaikyta naudoti lietuvių kalba. Padaryti svarbūs žingsniai 
kuriant lietuvišką informacinę aplinką, kurie tiesiogiai prisid÷jo prie 
lietuviško el. turinio kūrimo (sukurta vieša el. prieiga gyventojams prie 
unikalių kultūros paveldo objektų) ir programin÷s įrangos pritaikymo vietos 
vartotojų poreikiams (internetin÷ vertimo paslauga). Be to, daug 
visuomenei svarbios informacijos buvo suskaitmeninta bei perkelta saugoti, 
naudoti, skleisti elektronine forma, tai prisid÷jo prie visuomen÷s 
suinteresuotumo, poreikio naudotis viešosiomis el. paslaugomis ir internetu 
apskritai didinimo. Kai kurie projektai pagal savo vykdymo sud÷tingumą, 
kurį daugelių atvejų l÷m÷ pačios lietuvių kalbos ypatingumas, buvo 
unikalūs. 

 
4 uždavinys – užtikrinti galimybes visiems šalies gyventojams, nepaisant jų 
socialin÷s būkl÷s ar geografin÷s pad÷ties, naudotis IT ir šių technologijų 
teikiamais informaciniais ištekliais. 

Veiklos sritys  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− oficialios informacijos šaltinių sistemos pl÷tra; 
− elektroninių viešųjų paslaugų pl÷tra; 
− saugaus interneto turinio priemonių diegimas; 
− duomenų perdavimo tinklų (taip pat plačiajuosčių) pl÷tra;  
− projektų dokumentacijos rengimas (techniniai reikalavimai, galimybių 
studijos, analiz÷s, konkursin÷s dokumentacijos paruošimas ir t. t.); 

− gyventojų ir verslo subjektų informavimo apie informacin÷s visuomen÷s 
pl÷trą darbai (ši veikla papildo visas anksčiau išvardintas veiklos sritis 
visuomen÷s informavimo aspektu). 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 4 uždavinį buvo siekiama užtikrinti reikalingą IT infrastruktūrą 
(plačiajuosčio ryšio pl÷tra kaimo vietov÷se bei viešųjų interneto prieigos 
taškų kūrimas ir pl÷tra), taip sudarant galimybes piliečiams išmokti ir tur÷ti 
galimybę naudotis IT priemon÷mis ir mažinant skaitmeninę atskirtį tarp 
miesto ir kaimo gyventojų. Prie šio uždavinio įgyvendinimo tiesiogiai 
prisid÷jo du BPD 3.3 priemon÷s projektai, kurių metu buvo siekiama 
pagerinti el. infrastruktūrą visoje šalies teritorijoje, taip sudarant sąlygas 
visiems šalies gyventojams, verslui bei viešojo administravimo 
institucijoms, nepaisant jų geografin÷s pad÷ties, naudotis IT. 
Ypač svarbus savo apimtimi ir rezultatais buvo įgyvendintas projektas 
„Kaimo vietovių IT plačiajuostis tinklas RAIN“, kurio metu buvo įrengta 3 
357 km ilgio plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo kaimo ir mažiau 
urbanizuotose vietov÷se, tai tiesiogiai prisid÷jo prie BPD 3.3 priemon÷s 
pasiekimo rodiklio „Įrengto plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo ilgis, 
km“ pasiekimo (vietoje pagal priemonę planuotų 2000 km, viso kelių 
projektų metu buvo įrengta 3 791 km, viršijant planuotą rodiklį beveik 2 
kartus). RAIN projektas sudar÷ galimybes plačiajuosčiu ryšiu naudotis 300–
370 tūkst. kaimo vietovių gyventojų. Apskaičiuota, kad prab÷gus ne 
daugiau kaip metams po RAIN projekto įgyvendinimo pabaigos, RAIN tinklu 
naudojosi 25 tūkst. abonentų (ryšio operatorių pateikti duomenys) arba 
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apytiksliai 19 proc. visų plačiajuosčio ryšio prieigą turinčių Lietuvos kaimo 
teritorijų abonentų. SD duomenimis, per BPD įgyvendinimo laikotarpį (nuo 
2004 iki 2009 m.) namų ūkių, kurie naudojasi internetu namuose, dalis 
kaime išaugo 20 kartų (nuo 2 proc. iki 40,8 proc.). 
IT infrastruktūros pl÷tra kaimo ir mažiau urbanizuotose vietov÷se leido 
pagerinti ir viešojo administravimo institucijų darbo sąlygas, kadangi prie 
plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo buvo prijungtos kaimo seniūnijos, 
viešosios įstaigos. RAIN projekto pagalba interneto prieiga suteikta 468 
Lietuvos kaimų seniūnijoms (iš kurių 241 anksčiau netur÷jo jokios prieigos), 
51 savivaldybei ir 168 kaimo vietovių mokykloms (tokie duomenys buvo 
užfiksuoti pabaigus projektą, 2008 m. rugs÷jo m÷n.). 
4 uždavinio įgyvendinimą tiesiogiai geriausiai atspindi pasiekimo rodiklis 
„Įrengto plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo ilgis, km“ (vietoje 
planuotų 2000 km buvo įrengta 3791 km, viršijant planuotą rodiklį beveik 
1,9 karto, taip pat buvo įrengta daugiau terminalinių mazgų, nei planuota iš 
pradžių, reikia pažym÷ti, kad projekto įgyvendinimo metu keit÷si ir jo 
biudžetas – jis išaugo nuo 53 mln. Lt iki 74 mln. Lt, tai leido pasiekti 
daugiau naudos), tai sudar÷ žymiai geresnes sąlygas potencialiems 
vartotojams, tarp jų kaimo vietovių vartotojams, prisijungti prie 
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros, ateiti naujiems ryšio paslaugų tiek÷jams 
į nutolusias vietoves, gyventojams išmokti naudotis IT priemon÷mis, 
viešosios institucijoms ir verslui – teikti el. paslaugas. Taip pat šis projektas 
netiesiogiai prisid÷jo prie poveikio rodiklio „Padid÷jęs interneto vartotojų 
skaičius (metinis gyventojų dalies, naudojančios internetą, padid÷jimas 
procentiniais punktais)“ bei netiesiogiai – poveikio rodiklis „Padid÷jęs 
interneto vartotojų skaičius (metinis gyventojų dalies, naudojančios 
internetą, padid÷jimas procentiniais punktais)“, kuris vidutiniškai siek÷ 5,76 
procentinio punkto ir praktiškai atitiko siektą kiekybinį tikslą (6 procentiniai 
punktai), nes buvo sukurtos galimyb÷s gyventojams naudotis plačiajuosčiu 
interneto ryšiu tose vietov÷se, kur iki intervencijos nebuvo tam reikalingos 
infrastruktūros (detaliau apie interneto vartotojų augimą žiūr÷ti 2 uždavinio 
įgyvendinimo aprašyme). Šio uždavinio pasiekimą taip pat rodo rezultato 
rodiklis „Svertų poveikis – pritraukta privataus kapitalo, eurais“ (vietoje 
planuotų 10 mln. eurų buvo pritraukta 5,213 mln. eurų privataus kapitalo). 
Atsižvelgiant į tai, kad parama buvo teikiama viešojo sektoriaus 
pareišk÷jams, t. y. nekomerciniams projektams, svertų poveikio mažesnis 
rodiklio pasiekimas yra natūralus ir labiau rodo netikslų planavimą, nesant 
patirties. Siekiant šio uždavinio daugiausia privačių investicijų pritrauk÷ 
didžiausias BPD 3.3. priemon÷s projektas – RAIN projektas ir jo pasiektas 
rodiklis sudaro didžiąją dalį visų per šią priemonę pritrauktų privačių 
investicijų. Įgyvendinus RAIN projektą buvo sudarytos sąlygos į kaimo 
vietoves ateiti naujiems interneto tiek÷jams, kuriems anksčiau tai buvo 
komerciškai nenaudinga, tuo pačiu papildomai pritraukiant 5,213 mln. EUR 
privačių investicijų. Planuojama, kad ateityje privačios investicijos, 
susijusios su RAIN infrastruktūra dar did÷s apie 4–5 mln. EUR. 
Kitas IT infrastruktūrinis projektas, kuris pritrauk÷ tik labai nežymias 
privačias investicijas, buvo įgyvendintas ribotoje šalies teritorijoje – Lazdijų 
ir Alytaus rajonų savivaldyb÷se, kur taip pat buvo sukurta plačiajuosčio 
duomenų perdavimo tinklo infrastruktūra (suderinta su RAIN), tačiau 
įskaitant „paskutin÷s mylios“ sprendimus. Šio projektu metu į vientisą 
kompiuterinį tinklą buvo sujungtos Lazdijų ir Alytaus rajonų viešojo 
administravimo, švietimo ir gydymo įstaigos. 

Uždavinio 
pasiekimas 

4 uždavinys vertintinas kaip įgyvendintas, nes IT infrastruktūra buvo 
išpl÷tota labiau nei planuota, sparčiau išaugo ir interneto vartotojų, 
interneto prieigų skaičius. Be anksčiau min÷tų infrastruktūrinių projektų 
pasiektų rodiklių, svarbu pamin÷ti ir kitą reikšmingą tarptautinį pasiekimą – 
2009 m. spalio m÷n. paskelbtame IT kompanijos Cisco užsakymu atliktame 
66 pasaulio šalių plačiajuosčio ryšio kokyb÷s kasmetiniame įvertinime 
Lietuva pirmą sykį pateko į ateičiai pasiruošusių (ang. ready for tomorrow) 
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valstybių penketuką (Lietuva už÷m÷ 4-ąją vietą). Be to, RAIN projekto 
antrasis etapas toliau įgyvendinamas iš 2007–2013 m. SF paramos l÷šų. 

 
BPD 3.3 priemon÷s tikslas – sudaryti būtinas sąlygas informacin÷s visuomen÷s pl÷trai, 
skatinančiai ūkio raidą, augimą ir per÷jimą prie žinių visuomen÷s, kurios nariai turi galimybę 
ir gali veiksmingai naudotis modernių IT priemon÷mis visose gyvenimo srityse. Informacin÷ 
visuomen÷ pad÷s puosel÷ti mokymosi visą gyvenimą kultūrą. 

Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys – įgyvendintas iš dalies; 
2 uždavinys – įgyvendintas; 
3 uždavinys – įgyvendintas; 
4 uždavinys – įgyvendintas. 

Tikslo 
pasiekimas 

Priemon÷s tikslo pasiekimas vertintinas kaip visiškai pasiektas, nes iš 
esm÷s  buvo įgyvendinti visi uždaviniai bei pasiekti ir net viršyti svarbiausi 
priemon÷s rodikliai (pasiekimo rodikliai – „Viešųjų el. paslaugų, gavusių 
paramą pl÷trai, skaičius“, „Įrengto plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo 
ilgis, km“, poveikio rodiklis – „Padid÷jęs interneto vartotojų skaičius“).  
Įgyvendinus BPD 3.3 priemonę buvo išpl÷tota IT infrastruktūra (įrengti 
interneto prieigos taškai, nutiestas plačiajuostis duomenų perdavimo 
tinklas, spręstos elektronin÷s saugos problemos Lietuvoje, kuriant saugų 
duomenų perdavimo tinklą tarp valstyb÷s institucijų ir pan.), paskatinta el. 
valdžios pl÷tra, prisid÷jusi prie viešojo sektoriaus modernizavimo, valdžios 
institucijų veiklos efektyvumo ir procedūrų skaidrumo didinimo. IT 
infrastruktūros pl÷tra sudar÷ prielaidas spartesnei verslo pl÷trai, jo 
tarptautinio konkurencingumo didinimui, gerino šalies tarptautinį įvaizdį. 
Taip pat buvo sukurtos ir prad÷tos teikti naujos el. paslaugos ir el. turinys, 
tarp jų el. turinys lietuvių kalba, tuo pačiu did÷jo ir jų paklausa, 
prieinamumas vietos gyventojams, tod÷l padaug÷jo besinaudojančiųjų 
šiomis paslaugomis skaičius, daug visuomenei aktualios ir vertingos 
informacijos buvo suskaitmeninta ir perkelta saugoti, naudoti ir skleisti 
elektronine forma.  

 
Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis įgyvendinti projektai atitiko informacin÷s visuomen÷s 

Lietuvoje poreikius ir prisid÷jo sprendžiant informacin÷s visuomen÷s pl÷tros problemas, prie 
gyvenimo kokyb÷s gerinimo, socialin÷s integracijos skatinimo, skaitmenin÷s atskirties tarp 
šalies regionų bei tarp skirtingų socialinių grupių mažinimo. Išskirtini tokie svarbiausi BPD 
3.3 priemon÷s įgyvendinimo ilgalaikiai socialiniai-ekonominiai padariniai: palengvintas 
pri÷jimas prie interneto ryšio ir viešųjų el. paslaugų, labiau išpl÷tota viešųjų el. paslaugų 
visuma bei padid÷jęs IT taikymas ir naudojimas. 

Palengvintas pri÷jimas prie interneto ryšio ir viešųjų el. paslaugų. BPD 3.3 
priemon÷ ženkliai prisid÷jo sprendžiant IT infrastruktūros trūkumus. Priemon÷ leido išpl÷sti 
plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklą Lietuvoje ir pagerinti jo kokybę: tiesioginio 
tarptautinio internetinio ryšio sparta Lietuvoje vien per paskutiniuosius metus (2008 m. I 
pusm. – 2009 m. I pusm.) pager÷jo beveik 73 proc. (nuo 24,120 Mb/s iki 72,58 Mb/s). BPD 
3.3 priemon÷ sudar÷ sąlygas kokybišku internetu naudotis teritorijose, kuriose iki tol bet 
koks interneto ryšys buvo neprieinamas; tai ekonomiškai naudinga tų teritorijų 
gyventojams, viešojo administravimo institucijoms ir verslo sektoriui, nes nebereikia 
papildomų investicijų norint naudotis internetu. 2009 m. spalio m÷n. paskelbtame IT 
kompanijos Cisco užsakymu atliktame 66 pasaulio šalių plačiajuosčio ryšio kokyb÷s 
kasmetiniame įvertinime Lietuva pirmą sykį pateko į ateičiai pasiruošusių (angl. ready for 
tomorrow) valstybių penketuką. Be to, poveikis teigiamas ir socialine prasme, kadangi 
sudarytos sąlygos (t. y. sukurta ryšių tinklų infrastruktūra ir suteikta nemokama interneto 
prieiga) ne tik komerciškai paj÷giems vartotojams naudotis naujomis interneto 
galimyb÷mis, įskaitant sukurtus elektroninių paslaugų ir turinio produktus, bet d÷l įdiegto 
nemokamų viešųjų interneto prieigos taškų tinklo ir žmon÷ms, kurie d÷l savo demografinių-
ekonominių charakteristikų (pajamų, amžiaus, gyvenamosios vietov÷s ir pan.) kitu atveju 
netur÷tų sąlygų tapti interneto vartotojais. Apibendrinant galima teigti, kad el. 
infrastruktūros projektai iš visų finansuotų BPD 3.3 priemon÷s projektų padar÷ didžiausią 
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teigiamą poveikį Lietuvos informacinei visuomenei, nes sukūr÷ trūkstamas prielaidas 
tolesnei jos pl÷trai. 

Labiau išpl÷tota viešųjų el. paslaugų visuma. BPD 3.3 priemon÷s poveikis 
plečiant el. turinį akivaizdus. Kaip rodo projektų metu sukurtų el. viešųjų paslaugų naudos 
tikslin÷ms grup÷ms analiz÷, BPD 3.3 priemon÷ investavo į pagrindines, būtiniausias 
viešąsias el. paslaugas, tod÷l galima prognozuoti, kad jų naudojimas ateityje augs. Viešųjų 
el. paslaugų pl÷tros ekonominis poveikis jaučiamas ir tarp paslaugos teik÷jų, ir tarp 
vartotojų – sumaž÷ja paslaugų teikimo ir gavimo kaštai, laiko sąnaudos. Be to, 
interaktyvumas gali pagerinti paslaugų kokybę (pvz., sukurta išankstin÷ pacientų 
registracijos sistema pacientams leidžia ne tik užsiregistruoti pas gydytoją, bet ir gauti 
informaciją apie sveikatos apsaugos institucijas, jų teikiamas paslaugas ir kt.), o ilguoju 
laikotarpiu – ir viešosios politikos kokyb÷s ger÷jimą. 

Nagrin÷jant BPD 3.3 priemon÷s paramos poveikį viešųjų el. paslaugų sistemai, atskirai 
pamin÷tina el. valdžios sritis, kuriai BPD 3.3 priemon÷s įgyvendinimas tur÷jo reikšmingą 
teigiamą poveikį. Šių paslaugų patrauklumą l÷m÷ jų patogumas ir paprastumas naudojantis. 

Pirma, IT infrastruktūros pl÷tra leido modernizuoti viešojo administravimo sektorių: 
interneto prieigą įdiegti iki šiol jos netur÷jusiuose viešojo administravimo padaliniuose, 
sujungti platų ratą institucijų į saugų duomenų keitimosi ir perdavimo tinklą.  

Antra, pl÷tra vyko ir el. turinio srityje. Pus÷ sukurtų viešųjų el. paslaugų patenka į 
pagrindinių viešųjų paslaugų, kurių pl÷tra numatyta pagal ES programinius dokumentus, 
sąrašą. Jų vystymasis yra svarbus gerinant viešojo sektoriaus darbą gerinimui ir 
reikšmingas tikslin÷ms vartotojų grup÷ms, kadangi tai vienos iš reikalingiausių ir 
dažniausiai naudojamų viešųjų paslaugų. Be to, netiesiogiai interaktyvumas gali paskatinti 
ir vartotojų pasitik÷jimą viešojo sektoriaus institucijomis: paslaugų teikimo sistema aiški, 
atvira ir saugi, vartotojas gali sužinoti paslaugos gavimo „kelią“, sekti etapus.  

Galimybes ir norą naudoti IT priemones ribojo ne tik infrastruktūros trikdžiai, bet ir 
„minkštosios“ infrastruktūros – lietuviško el. turinio trūkumas. Tod÷l pirmasis stambus 
Lietuvoje skaitmeninimo projektas „Integralios virtualios bibliotekų informacin÷s sistemos 
sukūrimas“, kurio metu Lietuvos nacionalin÷je Martyno Mažvydo bibliotekoje, Lietuvos dail÷s 
muziejuje ir Lietuvos archyvų departamente buvo įkurti skaitmeninimo centrai ir 
suskaitmeninti pirmieji beveik 3 mln. puslapių svarbios nykstančio lietuvių kalbos ir kultūros 
paveldo informacijos, sukūr÷ rimtą įdirbti ir pagrindą tolesniems darbams šioje srityje. 

Padid÷jęs IT taikymas ir naudojimasis. Remiantis BPD 3.3 priemon÷s 
intervencijos logika, pirmieji du padariniai (el. turinio pl÷tra ir padid÷jusios galimyb÷s 
naudotis el. turiniu) l÷m÷ trečiąjį padarinį – išaugo IT naudojimas ir taikymas. 2004–2009 
m. namų ūkių apsirūpinimas kompiuteriais ir interneto prieiga ženkliai padid÷jo. 2004 m. 
kas ketvirtas Lietuvos namų ūkis tur÷jo kompiuterį ir tik kas dešimtas iš jų – ir interneto 
prieigą; 2009 m. kompiuterį tur÷jo maždaug kas antras namų ūkis ir iš jų kas antras tur÷jo 
interneto prieigą. Tai rodo akivaizdų IT naudojimosi did÷jimą. Nors gana sud÷tinga išskirti 
BPD 3.3 priemon÷s tiesioginį efektą šiam augimui, tačiau, vertinant įgyvendintų projektų 
kompleksiškumą, BPD 3.3 priemon÷ neabejotinai teigiamai paveik÷ IT naudojimą ir 
taikymą. 

Tiesiogiai su BPD 3.3 priemon÷s tikslais yra susijęs poveikio rodiklis – „Padid÷jęs 
interneto vartotojų skaičius“. Buvo planuojama, kad interneto vartotojų skaičius kasmet 
augs 6 procentiniais punktais. SD duomenys rodo, kad BPD įgyvendinimo laikotarpiu 
nuolatinių interneto vartotojų skaičius augo nevienodai. 2005 m. pastebimas santykinai 
nedidelis augimas (3,4 procentiniai punktai per metus), 2006–2007 m. nuolatinių interneto 
vartotojų skaičius did÷jo gana žymiai (atitinkamai iki 7,8 ir 7,5 procentinių punktų), o 2008–
2009 m. augimas v÷l sumaž÷jo (atitinkamai iki 4,7 ir 5,4 procentinių punktų). Atitinkamai 
planuotasis BPD 3.3 priemon÷s poveikio rodiklis, susijęs su interneto vartotojų skaičiaus 
augimu, nebuvo pasiektas 2005 m. ir 2008 m., o 2009 m. jau priart÷jo prie planuotos 6 
procentinių punktų reikšm÷s. Vidutinis metinis nuolatinių interneto vartotojų skaičiaus 
augimas BPD įgyvendinimo laikotarpiu buvo 5,76 procentinio punkto ir praktiškai atitiko 
siektą kiekybinį tikslą. 

BPD 3.3 priemon÷je paremtos veiklos, nukreiptos į galimybių naudotis IT 
infrastruktūra ir viešosiomis el. paslaugomis didinimą, išlieka aktualios Lietuvoje ir ateityje, 
nes pačios IT tobul÷ja vis sparčiau ir vis daugiau gyvenimo ir visuomen÷s sričių persikelia į 
elektroninę terpę. 
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2.1.2.4 BPD 3.4 priemon÷. Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos  

BPD 3.4 priemon÷ yra pagrindin÷ BPD priemon÷, skirta turizmo pl÷trai Lietuvoje, 
siekiant skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, sukuriant palankias sąlygas aktyviam 
poilsiui. Pirmąkart Lietuvoje turizmas, jam skirta viešoji infrastruktūra ir paslaugos buvo 
finansuojami tokiu mastu ir vadovaujantis iš anksto gerai strategiškai parengta programa. 
Prieš Lietuvai tampant ES nare ir iki SF paramos naudojimo turizmo pl÷tra mūsų šalyje buvo 
finansuojama epizodiškai ir nedideliu mastu. SF paramos at÷jimas leido panaudoti paramą 
siekiant konkrečių tikslų ir uždavinių. Iš SF paramos l÷šų finansuojamais projektais buvo 
kuriama viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos, kuriomis pritraukiamos privačios 
investicijos ir kuriamos ilgalaik÷s darbo vietos. Panaudojant gamtos ir kultūros paveldo 
objektus, formuojami nauji turizmo traukos centrai, didinamas turistų informuotumas 
keliomis kalbomis apie Lietuvoje, konkrečiame mieste ar regione teikiamas turizmo 
paslaugas, gerinamas Lietuvos kaip turizmo šalies įvaizdis. Pirmąkart Lietuvoje buvo 
finansuoti didesn÷s apimties daugiafunkciniai turizmo, pramogų ir laisvalaikio projektai. SF 
parama, kuria buvo siekiama nukreipti investicijas į geriausiai atitikusius turizmo sektoriaus 
pl÷tros, konkretaus regiono, Lietuvos, kaip turizmo šalies, poreikius bei turistams 
patraukliausius ir pasiekiamiausius projektus, dav÷ esminį postūmį turizmo sektoriaus 
pl÷trai, kaip vienam iš galimų ir perspektyviausių Lietuvos paslaugų eksporto šaltinių bei 
paslaugų dalį visoje šalies ekonomikoje didinančiam sektoriui, taip artinant Lietuvos ūkio 
struktūrą prie išsivysčiusių ES šalių ekonomikos struktūros.  

 
Tikslas ir uždaviniai 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą sukuriant palankias sąlygas aktyviam 
poilsiui. 
• Sukurti viešąją turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios pritrauktų privačias 

investicijas ir užtikrintų ilgalaikių darbo vietų sukūrimą (1); 
• Suformuoti naujus turizmo traukos centrus panaudojant gamtos ir kultūros 

paveldo objektus (2); 
• Išpl÷toti turizmo informacijos sistemas (3); 

Priemon÷s 
uždaviniai 

• Pagerinti Lietuvos, kaip turizmo šalies, įvaizdį (4). 
  Uždaviniai 

− gamtinių išteklių panaudojimas poilsio bei sveikatingumo turizmo 
pl÷trai; 

(1) (2) (4) 

− aktyvaus turizmo (poilsio), sportinio turizmo infrastruktūros 
kūrimas ir modernizavimas; 

(1) (2) (4) 

− viešųjų kultūros / istorijos paveldo objektų ir nenaudojamų pastatų 
atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiems turizmo 
poreikiams; 

(1) (2) (4) 
Veiklų 
grup÷s56 

− turizmo informacinių ir rinkodaros paslaugų pl÷tra, turizmo 
skatinimas. 

 (3) (4) 

 
Sąsajos su kitomis BPD priemon÷mis pirmiausia matomos turizmo srities su pagal BPD 

3.1 priemonę finansuotais privataus turizmo projektais – ir privatūs, ir viešieji projektai 
buvo skirti turizmo pl÷trai Lietuvoje, taip pat prisidedantys ir prie Lietuvos, kaip turizmo 
šalies, įvaizdžio gerinimo, pvz., per BPD 3.4 priemonę sukurti ar išpl÷toti turizmo 
informacijos centrai teikia turistams informaciją ne tik apie lankytinus objektus (dažniausiai 
tai viešosios turizmo infrastruktūros objektai), bet ir apie toje vietov÷je teikiamas 

                                           
56 Remiamos veiklos sritys buvo apjungtos į veiklos grupes. Remiamos veiklos sritys buvo: 

� gamtinių išteklių panaudojimas turizmo poreikiams (paplūdimiai, stovyklaviet÷s, poilsio aikštel÷s,  kt.) ir poilsio bei 
sveikatingumo turizmo pl÷tra (mineralinių vandenų kurortai, pajūrio kurortai, kt.); 
� aktyvaus turizmo (poilsio) infrastruktūros (dviračių, p÷sčiųjų takų, slidin÷jimo, vandens turizmo trasų), sportinio turizmo 
infrastruktūros (daugiafunkcinių sporto objektų, turinčių nacionalinę svarbą), siekiančios sumažinti turizmo priklausomybę nuo 
sezoniškumo ir tiesiogiai prisidedančios prie ilgalaikių darbo vietų steigimo, modernizavimas ir kūrimas; 
� Sporto įrenginiai, papildantys esamą turizmo infrastruktūrą ar daugiafunkciniai turizmo traukos centrai, kurių paskirtis būtų 
mažinti sezoniškumo įtaką turizmui. Privaloma pateikti galimybių studiją. 
� viešųjų kultūros / istorijos paveldo objektų ir nenaudojamų pastatų atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiems turizmo 
poreikiams užtikrinant ilgalaikių darbo vietų kūrimą; 
� turizmo informacinių paslaugų pl÷tra (įvairių leidinių, turistinių schemų, žem÷lapių, informacinių ženklų ir stendų, turizmo 
informacin÷s duomenų baz÷s, viešų interneto prieigos taškų turizmo reikm÷ms, kt.); 
� turizmo skatinimo ir rinkodaros paslaugos; 
� technin÷s dokumentacijos paruošimas (galimybių studijos, techniniai br÷žiniai, apžvalgos, poveikio vertinimai, kt.). 
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apgyvendinimo, konferencijų, sanatorines, SPA paslaugas, kurių kūrimas ir pl÷tra buvo 
finansuojami per BPD 3.1 priemonę.  

Dviračių takų tiesimas buvo finansuotas per BPD 3.4 priemonę tik tose vietov÷se ir 
teritorijose, pvz., regioniniuose parkuose, rekreacin÷se zonose, kitose, ne kelių teritorijose, 
kur to nebuvo galima daryti per BPD 1.1 priemonę, pagal kurią dviračių takų tiesimas buvo 
finansuojamas tik kartu su kelių tiesimu. 

Kadangi per BPD 3.2 priemonę pl÷tojant SVV paramos sistemą, ypač atokesn÷se 
teritorijose, buvo stengiamasi šio tinklo įstaigas maksimaliai panaudoti ir kitiems tikslams, 
kai kuriuose rajonuose vietoje atskirų verslo informacijos centrų ir turizmo informacijos 
centrų buvo kuriami bendri verslo ir turizmo informacijos centrai, taip mažinant tokių įstaigų 
išlaikymo kaštus ir paslaugų savikainą, tuo pačiu gerinant prieinamumą prie abiejų tipų 
paslaugų teritoriniu aspektu. 

Per BPD 4.4 priemonę „Kaimo vietovių pritaikymo ir pl÷tros skatinimas” finansuoti 
kaimo turizmo projektai taip pat prisid÷jo prie turizmo sektoriaus pl÷tros Lietuvoje. Kadangi 
tokie projektai buvo įgyvendinti kaimo vietov÷se, pačių kaimo turizmo pl÷tros projektų 
įvykdyta žymiai daugiau nei per BPD 3.1 priemonę, tod÷l apgyvendinimo paslaugų teikimas 
buvo dar labiau išpl÷totas ir tapo tankesnis bei tolygiau išsid÷st÷ per visą Lietuvą, tai savo 
ruožtu didino per BPD 3.4 priemonę sutvarkytų turizmo traukos objektų turistinį 
patrauklumą, ypač atokesn÷se vietov÷se, kur didesn÷s investicijos į apgyvendinimo 
paslaugas neatsipirko. 

 
Priemon÷s finansinis įgyvendinimas 
 
Pagal BPD 3.4 priemonę buvo planuota paskirstyti 90,32 mln. EUR paramos sumą 

(2004-04-30 BPD priedas). Po l÷šų perskirstymo tarp BPD priemonių paramos suma BPD 
3.4 priemonei padidinta iki 93,436 mln. EUR (2009-06-30 BPD priedas). BPD 3.4 priemon÷s 
l÷šomis paremtas 43 projektų įgyvendinimas, kuriems buvo paskirstyta 102,384 mln. EUR 
paramos, tarp jų 9,242 mln. EUR papildomos paramos l÷šų, reikalingų projektams užbaigti. 
Iš viso pagal šią priemonę buvo išmok÷ta ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK l÷šomis 
113,139 mln. EUR paramos l÷šų, iš jų – 78,347 mln. EUR ES l÷šos, tai sudar÷ 111,8 proc. 
planuotų paskirstyti ES paramos l÷šų. 

 
Pav. 49. BPD 3.4 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius vnt. 
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Pagal BPD 3.4 priemonę buvo skelbti 2 kvietimai teikti paraiškas – 2004 ir 2006 m. 
Pirmosios paraiškos buvo įvertintos ir paramos sutartys pasirašytos 2005 m. Pagal šią 
priemonę daugiausia paramos sutarčių ir už didžiausią sumą buvo pasirašyta 2006 m. 
pabaigoje, ir v÷liau nul÷m÷ daugumą įgyvendinimo problemų – pvz., sutrump÷jo projektų 
įvykdymui skirtas laikas, d÷l ekonominio pakilimo išaugo kainos, tod÷l daugeliui projektų 
pabaigti pritrūko l÷šų ir laiko.  

Kadangi pagal BPD 3.4 priemonę buvo numatyta finansuoti keletą aktualių turizmo 
sektoriui ir Lietuvai apskritai veiklų, l÷šų poreikis viršijo finansavimo galimybes 4,44 karto: 
buvo gauta 191 paraiška, o finansuoti tik 43 projektai. Daugiausia paraiškų buvo pateikta 
pagal 2 veiklų grupes, skirtas aktyviam turizmui ir poilsiui bei kultūros paveldo objektų 
pritaikymui turizmo reikm÷ms: pagal aktyviam turizmui skirtą veiklų grupę buvo gautos 64 
paraiškos, o finansuota 17 projektų, t. y. pateikta 3,76 karto daugiau paraiškų, nei 
finansuota projektų, o prašoma finansavimo suma sudar÷ 169,66 mln. EUR ir 2,45 karto 
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viršijo finansavimo galimybes; pagal kultūros paveldo pritaikymo turizmui skirtą veiklų 
grupę buvo gautos 58 paraiškos, o finansuota 15 projektų, t. y. pateikta 3,87 karto daugiau 
paraiškų, nei finansuota projektų, o prašoma paramos suma sudar÷ 119,78 mln. EUR, tai 
viršijo finansavimo galimybes 5,05 karto, įskaitant papildomai skirtą nacionalinį 
finansavimą. Dar didesn÷ konkurencija buvo kitose veiklų grup÷se, pvz., pagal veiklų grupę 
„Gamtinių išteklių panaudojimas poilsio bei sveikatingumo turizmo pl÷trai“ buvo gautos 35 
paraiškos ir, palyginus su 5 finansuotais projektais, matyti, kad pateikta 7 kartus daugiau 
paraiškų, nei finansuota projektų, o prašomos paramos dydis sudar÷ 36,48 mln. EUR 
paramos ir viršijo finansavimo galimybes 4,25 karto. Didel÷ konkurencija buvo ir pagal 
veiklų grupę „Turizmo informacinių ir rinkodaros paslaugų pl÷tra, turizmo skatinimas“, pagal 
kurią buvo finansuojami nedideli, daugiausia „minkštieji“ projektai, ir pagal kurią buvo 
pateiktos 34 paraiškos, ir tai sudar÷ 5,7 karto daugiau, palyginus su finansuotais 6 
projektais, o prašomos paramos suma sudar÷ 6,06 mln. EUR, tai viršijo finansavimo 
galimybes 6,08 karto. Toks paraiškų skaičiaus perviršis patvirtino turizmo infrastruktūros ir 
paslaugų finansavimo poreikį.  

Visi BPD 3.4 priemon÷s projektai buvo įgyvendinami pagal vieną investicinių sričių 
kodą 171 „Turizmas: investicijos į materialųjį turtą (informacijos centrai, turistų 
apgyvendinimas, maitinimas, įrenginiai)“, atsisakant kitų investicinių sričių kodų naudojimo 
(Priežiūros komiteto 2006-05-16 nutarimas).  

Pagal veiklų grupę „Gamtinių išteklių panaudojimas poilsio bei sveikatingumo turizmo 
pl÷trai“ buvo finansuoti 5 projektai už 8,577 mln. EUR paramos l÷šų, tai sudar÷ 8,38 proc. 
nuo visų pagal priemonę paskirstytų l÷šų, pagal veiklų grupę „Aktyvaus turizmo (poilsio), 
sportinio turizmo infrastruktūros kūrimas ir modernizavimas“ – 17 projektų už 69,094 mln. 
EUR paramos, tai sudar÷ 67,49 proc. nuo priemonei skirtų l÷šų, ir tai buvo didžiausia 
priemonei skirtų l÷šų dalis, pagal veiklų grupę „Viešųjų kultūros / istorijos paveldo objektų ir 
nenaudojamų pastatų atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiems turizmo 
poreikiams“ – 15 projektų už 23,716 mln. EUR paramos l÷šų, tai sudar÷ 23,16 proc. 
priemonei skirtų l÷šų, ir pagal veiklų grupę „Turizmo informacinių ir rinkodaros paslaugų 
pl÷tra, turizmo skatinimas“ – 6 projektai už 0,996 mln. EUR paramos l÷šų, tai sudar÷ 0,97 
proc. BPD 3.4 priemonei skirtų l÷šų.  

BPD įgyvendinimo laikotarpiu buvo išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK 
l÷šos sudar÷ 113,911 mln. EUR, iš jų 78,347 mln. EUR ES l÷šų. Kaip matyti, išmok÷tos ir 
pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos viršijo 2009-06-30 BPD priede BPD 3.4 
priemonei numatytą paskirstyti paramos sumą (93,436 mln. EUR). Perviršis buvo 
finansuotas iš nacionalinio biudžeto l÷šų, o tokį poreikį pirmiausia l÷m÷ d÷l ekonomikos 
augimo žymiai išaugusios kainos 2008 m. bei būtinyb÷ užbaigti įgyvendinti projektus iki BPD 
laikotarpio pabaigos. Kadangi didžioji BPD 3.4 priemon÷s l÷šų dalis buvo paskirstyta 2006 
m. pabaigoje, didžiausią šios priemon÷s projektų dalį sudar÷ stambūs infrastruktūriniai 
projektai, apimantys ir techninio projektavimo darbus, trukusius paprastai per visus 2007 
m., ilgai truko statybų leidimų, teritorinio planavimo dokumentų derinimas, didžiausias l÷šų 
panaudojimas buvo 2008 m. Visi BPD 3.4 priemon÷s projektai buvo pabaigti įgyvendinti ir 
paramos l÷šos jiems išmok÷tos bei pripažintos tinkamomis deklaruoti EK iki 2008 m. 
pabaigos, tod÷l 2009 m. mok÷jimai ir išlaidų pripažinimas tinkamomis deklaruoti EK 
nebebuvo atliekami. 
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Pav. 50. BPD 3.4 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas  
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, mln. EUR57.  
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Didžiausia paramos dalis pagal BPD 3.4 priemonę teko Panev÷žio (21,86 proc. 

išmok÷tos paramos), Šiaulių (21,0 proc.), Vilniaus (18,17 proc.) ir Klaip÷dos (15,72 proc.) 
apskrityse vykdytiems projektams finansuoti. Tuo pačiu pažym÷tina, kad šiose apskrityse 
daugiausia įvykdyti didesni infrastruktūriniai ir nacionalin÷s svarbos projektai, tokie kaip 
Panev÷žio, Šiaulių, V. Gerulaičio (Vilniuje) daugiafunkciniai sporto ir pramogų objektai, o 
Klaip÷dos mieste, Šilut÷s ir Klaip÷dos rajonuose buvo įgyvendinami stambūs vandens 
turizmo (jūrinio turizmo ir upių prieplaukų) infrastruktūros projektai. Itin žemas l÷šų 
pasiskirstymas turizmui mažiau patraukliose apskrityse (Taurag÷s, Telšių, Marijampol÷s) 
negali būti pateisintas vien nedideliu pareišk÷jų aktyvumu – tą labiau l÷m÷ ribotos mažesnių 
savivaldybių bendrojo finansavimo galimyb÷s ir per menki geb÷jimai rengti ir įgyvendinti 
projektus turizmui patraukliuose ir turinčiuose perspektyvą regionuose – Utenos ir Alytaus, 
kaip turinčiuose turizmui tinkamus gamtos išteklius, arba Kauno apskrityje, kaip turinčioje 
įdomių istorinio paveldo objektų. Tokią regioninę sklaidą daugiausia l÷m÷ projektų 
parengtumo kokyb÷: su įprastais regioninio masto ar vidutinio dydžio Lietuvai aktualiais 
projektais geriau konkuravo dideli, nacionalin÷s svarbos, techniniu ir strateginiu požiūriu 
geriau parengti projektai. 

 
Pav. 51. Paramos pagal BPD 3.4 priemonę pasiskirstymas pagal apskritis58. 
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57 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių 

apvalinimo. 
 

58 Vienas šios priemon÷s projektas, kuriam skirta 0,185 mln. EUR parama, vertinamas kaip geografiškai 
neribotas ir l÷šų pasiskirstyme neatsispindi. 
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Priemon÷s įgyvendinimas 2008 ir 2009 m. 
 
2008 m. nauji kvietimai teikti paraiškas nebuvo skelbti, kadangi visa BPD 3.4 

priemonei numatyta parama jau buvo paskirstyta iki 2006 m. pabaigos. 2008 m. išmok÷tos 
ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 87,662 mln. EUR, iš jų 60,652 mln. 
EUR ERPF l÷šos, o 2009 m. – išmok÷tų l÷šų nebuvo. Maždaug pus÷ priemonei numatytos 
paramos buvo paskirstyta 2006 m., daugiausia ilgalaikiams, didesn÷s apimties 
infrastruktūriniams projektams, kurių įgyvendinimas vyko 2007 ir 2008 m. 2008 m. ypač 
išryšk÷jo visos BPD 3.4 priemon÷s projektams būdingos problemos, pirmiausia – išaugusios 
projektų vykdymo išlaidoms, kurių augimo masto projektų vykdytojai negal÷jo numatyti ar 
kitaip kontroliuoti projektų rengimo ir paramos sutarčių pasirašymo metu ir kurioms 
finansuoti viešieji projektų vykdytojai netur÷jo savų l÷šų arba skolinimosi galimyb÷s buvo 
labai apribotos. Daliai projektų, kurių nebuvo galima modifikuoti sumažinant projektų 
apimtis (d÷l techninio vientisumo būtinyb÷s), ir projektų vykdytojams neturint nuosavų 
l÷šų, užbaigti buvo skirta papildoma parama. Papildomos paramos skyrimas (9,242 mln. 
EUR) 4 projektams 2008 m. ne tik patenkino trūkstamo finansavimo poreikį, bet ir leido 
šiuos projektus užbaigti laiku.  

 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui  
 
Įgyvendinant BPD 3.4 priemonę įvyko šie pagrindiniai pokyčiai, atsiliepę šios 

priemon÷s įgyvendinimui: ekonomikos augimas, tur÷jęs teigiamas ir neigiamas pasekmes, jį 
pakeitęs ekonomikos nuosmukis 2008 m. antroje pus÷je, strateginis planavimas, 
paspart÷jęs nuosavyb÷s (valdymo) klausimų sprendimas. 

 
• Ekonomikos augimas ir jį pakeitęs ekonomikos nuosmukis: 

− Teigiamos pasekm÷s: 
BPD 3.4 priemon÷s įgyvendinimas daugiausia vyko 2007–2008 m. laikotarpiu, kadangi 

didžiausia priemon÷s l÷šų dalis buvo paskirstyta tik 2006 m. pabaigoje, ir tai buvo paties 
didžiausio Lietuvos ekonominio pakilimo laikotarpis. Viešosios turizmo infrastruktūros pl÷tra 
tur÷jo poveikį privačių investicijų pritraukimui, kadangi buvo lengviau vykdyti ekonominę 
veiklą naujame ar atnaujintame turizmo traukos centre, investicijų atsipirkimas taip pat 
buvo palankesnis. Atnaujinti ar naujai sukurti turizmo objektai buvo patrauklūs d÷l 
augančios pasaulin÷s ekonomikos did÷jančiam turistų srautui į Lietuvą, kurie savo ruožtu 
palankius atsiliepimus ir informaciją apie naujus lankytinus turizmo objektus perduodavo 
potencialiems turistams savo šalyse. Tod÷l augantis turistų srautas ir galimyb÷ pritraukti 
privačias investicijas vert÷ kuo greičiau pritaikyti iš SF paramos pl÷tojamą viešąją turizmo 
infrastruktūrą ir paslaugas turistų poreikiams, vert÷ greičiau didinti turistams patrauklių 
lankytinų turizmo objektų skaičių Lietuvoje.  

− Neigiamos pasekm÷s: 
Spartus ekonominis augimas l÷m÷ darbo j÷gos trūkumą, ypač regionuose, iš kur buvo 

didžiausia migracija į didžiuosius Lietuvos miestus ir sostinę bei emigracija į užsienį, likusi 
darbo j÷ga buvo brangi, tai l÷m÷ didesnes, nei planuota, išlaidas, įgyvendinant BPD 3.4 
priemon÷s projektus, ypač infrastruktūrinius, ir mažesnį, nei planuota, darbo vietų turizmo 
sektoriuje sukūrimą. Be to, darbo vietos turizmo sektoriuje skirtos daugiausia vidutin÷s ir 
žemesn÷s kvalifikacijos darbuotojams regionuose, o būtent tokia darbo j÷ga migravo 
labiausiai. SF paramos intervencija pagal visas BPD priemones į rinką gana trumpu 
laikotarpiu, ir visiems rinkos dalyviams žinoma galutine projektų įgyvendinimo data ne tik 
didino prekių, paslaugų bei darbų kainas, bet ir suk÷l÷ tiek÷jų, rangovų trūkumą rinkoje, tai 
paskatino verslą pl÷toti į ES paramos naudojimą orientuotą veiklą, tai didino projektų 
išlaidas ir projektų neįgyvendinimo laiku riziką. Pažym÷tina, kad ekonomin÷ situacija 2008 
m. pabaigoje radikaliai pasikeit÷ – ekonominį pakilimą pakeit÷ nuosmukis, atsirado Lietuvos 
pasiekiamumo oro keliu problemos ir jau 2008 m. pabaigoje smarkiai sumaž÷jo turistų 
srautai į Lietuvą, ši tendencija 2009 m. tik stipr÷jo, tod÷l atnaujinti ar sukurti turizmo 
traukos centrai bei nuo šių centrų veiklos priklausomi privatūs investuotojai 2008 m. 
pabaigoje – 2009 m. I pusm. susidūr÷ su pajamų sumaž÷jimo problema. Esant 
ekonominiam neapibr÷žtumui dalis privačių investuotojų, anksčiau numatę investicijas į 
turizmo traukos centrus į šalia esančias teritorijas, tokias 2006–2007 m. planuotas 
investicijas arba sumažino, arba jas atid÷jo v÷lesniems laikotarpiams. Tai atsiliep÷ 
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mažesniam, nei pagal BPD 3.4 priemonei BPD priede planuota, privačių investicijų 
pritraukimui ir d÷l to atitinkamai mažesniam, nei planuota, sukurtų darbo vietų skaičiui. 

 
• Strateginis planavimas 
Turizmo sektoriaus pl÷tra buvo įtraukta į daugelio Lietuvos regionų pl÷tros planus, 

kaip viena perspektyviausių gamtinius išteklius naudojančių regiono ekonomikos pl÷tros 
sričių. Teigiamas aspektas – turizmo pl÷tra tapo nuosekliau planuojama, tod÷l buvo 
atrenkami projektai, turintys ir tolesn÷s pl÷tros potencialą. Neigiamas aspektas – turizmo 
pl÷tros įtraukimas į beveik visų Lietuvos regionų pl÷tros planus l÷m÷ didelį projektų srautą, 
labiau atspindintį vietos institucijų norus pl÷toti viešąją turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, 
nei realias galimybes, bei l÷m÷ ilgesnį projektų vertinimą ir atranką. 

 
• Paspart÷jęs nuosavyb÷s (valdymo) klausimų sprendimas  
Siekis sutvarkyti ir pritaikyti objektus turizmo reikm÷ms vert÷ šio turto valdytojus 

susitvarkyti nekilnojamo turto nuosavybę ar naudojimą patvirtinančius dokumentus 
viešajame sektoriuje, tod÷l reikalavimas kartu su paraiška pateikti nekilnojamo turto 
nuosavybę ar naudojimą patvirtinančius dokumentus gerai parengtiems projektams 
nesudar÷ kliūčių gauti SF paramą, o kitus pareišk÷jus, pirmiausia savivaldybes ir viešąsias 
įstaigas, privert÷ galutinai susitvarkyti nekilnojamo turto valdymo ir naudojimo 
dokumentus, išspręsti teritorijų priklausomyb÷s ir žym÷jimo klausimus, pateikti duomenis į 
viešuosius registrus, kurie dabar gali teikti daug tikslesnę ir patikimesnę informaciją, o buvę 
ginčai d÷l teritorijų priklausomyb÷s išspręsti. Viešųjų registrų, duomenų bazių kūrimas ir 
skaitmeninimas taip pat prisid÷jo prie BPD 3.4 priemon÷s pareišk÷jų ir projektų vykdytojų 
min÷tų dokumentų greitesnio sutvarkymo, tod÷l techninio projektavimo ir teritorinio 
planavimo klausimai, itin svarbūs 3.4 priemon÷s projektų įgyvendinimui, 2007–2008 m. 
buvo sprendžiami sparčiau. Taigi, nuosavyb÷s (valdymo) klausimų sprendimas buvo 
abipusis procesas – sudaręs sąlygas gauti paramą ir dar labiau paspartinęs nuosavyb÷s 
(dokumentų) tvarkymą. 

 
Priemon÷s įgyvendinimo problemos  
 
Įgyvendinant BPD 3.4 priemonę greta pagrindinių BPD III prioriteto problemų buvo 

susidurta su šiomis specifin÷mis problemomis: projektų įgyvendinimo v÷lavimas, specifiniai 
kultūros paveldo reikalavimai. 

 
Lentel÷ 89. Pagrindin÷s problemos, iškilusios įgyvendinant BPD 3.4 priemonę, ir jų 
sprendimo būdai. 

Problemos Sprendimo būdai 
Didžiausia dalis projektų buvo prad÷ti 
įgyvendinti tik 2006 m. pabaigoje, ir 
jų įgyvendinimo laikotarpis sutapo su 
didžiausiu ekonominiu pakilimu ir d÷l 
to išaugusiomis kainomis. Dauguma 
projektų vykdytojų buvo viešieji 
juridiniai asmenys, tod÷l netur÷jo 
nuosavų l÷šų, netur÷jo galimyb÷s 
skolintis ar daugiau skirti/gauti 
papildomų l÷šų iš savivaldybių ar 
valstyb÷s biudžetų 

Projektų vykdytojai padid÷jusias projektų išlaidas 
papildomai finansavo savo ir/ar skolintomis 
l÷šomis, dalis projektų buvo pakeisti taip, kad 
būtų pasiekti projektų tikslai su turimomis 
l÷šomis, o kita dalis projektų, kuriems pabaigti 
nekeičiant projekto (kitaip nebūtų pasiekti 
projektų tikslai ar objektas negal÷tų funkcionuoti) 
projektų vykdytojai netur÷jo l÷šų, buvo 
papildomai finansuoti iš nacionalinių ir/ar 
sutaupytų SF paramos l÷šų pagal Papildomos 
paramos skyrimo pagal BPD 1.2, 3.2 ir 3.4 
priemones įgyvendinamiems projektams apraše, 
patvirtintame LR ūkio ministro 2007 m. gruodžio 5 
d. įsakymu Nr. 4-509, nustatytą tvarką, kuri buvo 
priimta VI nustačius papildomos paramos teikimo 
principus Administravimo ir finansavimo taisykl÷se 
(2007-07-20 pakeitimas Nr. 1K-229). 

Daugiau nei trečdalis priemon÷s 
projektų (15) buvo susiję su kultūros 
paveldu, kas l÷m÷ sud÷tingas ir daug 
ilgesnes projektavimo, derinimo, 
teritorijų planavimo ir darbų vykdymo 

LVPA ir ŪM bendradarbiavo su VPT, kad leidimai 
projektų vykdytojams prad÷ti naujas viešųjų 
pirkimų procedūras būtų išduodami kaip įmanoma 
greičiau, su Kultūros vertybių apsaugos 
departamentu prie LR kultūros ministerijos, kad 
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Problemos Sprendimo būdai 
procedūras, reikalavo naudoti 
specifines medžiagas, kas savo ruožtu 
didino planuotą objektų kainą ir 
suk÷l÷ projektų įgyvendinimo 
v÷lavimą. 

būtų bendrai sprendžiamos su projektų 
įgyvendinimu susijusios problemos.  
Buvo panaudotas laiko rezervas – daliai projektų 
buvo pratęstas įgyvendinimas iki iki išlaidų 
tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos 
(paramos sutartyse buvo nustatytas ankstesni 
projektų pabaigos terminas), kita dalis projektų 
buvo keičiami taip, kad dalis veiklų, 
nefinansuojamų iš paramos l÷šų, būtų atliekami 
po išlaidų tinkamumo finansuoti nustatyto 
galutinio termino, tačiau projekto tikslai tur÷jo 
būti pasiekti iki šio termino. 

Ilgos trišalių paramos sutarčių 
keitimo procedūros, l÷tinusios 
projektų įgyvendinimo eigą, 
įtakojusios dalies projektų v÷lavimą 
 

Išankstinis ŪM, kaip vienos iš paramos sutarties 
šalies, pritarimas kai kuriems galimiems sutarčių 
pakeitimų atvejams, atskirai nederinat sutarties 
pakeitimų su visomis 3 sutarties šalimis, taip 
paspartinant projektų įgyvendinimu reikalingus 
sutarčių pakeitimus. 

 
Priemon÷s tikslo ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 
BPD 3.4 priemon÷s tikslo buvo siekiama įgyvendinant 4 uždavinius. 
 

1 uždavinys – sukurti viešąją turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios 
pritrauktų privačias investicijas ir užtikrintų ilgalaikių darbo vietų sukūrimą. 

Veiklos sritys  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− gamtinių išteklių panaudojimas poilsio bei sveikatingumo turizmo 
pl÷trai; 

− aktyvaus turizmo (poilsio), sportinio turizmo infrastruktūros kūrimas ir 
modernizavimas; 

− viešųjų kultūros / istorijos paveldo objektų ir nenaudojamų pastatų 
atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiems turizmo poreikiams. 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 1 uždavinį buvo siekiama sukurti (atnaujinti) turizmo 
traukos centrus visoje Lietuvoje, kuriuose būtų išpl÷tota infrastruktūra, 
galinti pritraukti privačias investicijas, sukurti tiesiogines ir papildomas 
darbo vietas bei išpl÷toti turizmui teikiamų paslaugų spektrą bei pagerinti 
jų kokybę. 
1 uždavinio įgyvendinimas matuotas tokiu priemon÷s pasiekimo rodikliu 
kaip „Sukurtų naujų / pagerintų buvusiųjų turistų traukos vietų skaičius, 
vnt.“ (vietoje planuotų 80 buvo sukurta / pagerinta 222 turistų traukos 
centrai), kuris buvo viršytas 2,78 karto, rezultato rodikliais „Svertų 
poveikis – pritraukta privataus kapitalo“ (vietoje numatytų 65 mln. EUR 
buvo pritraukta 34,832 mln. EUR) ir „Bendras sukurtų darbo vietų 
skaičius, iš jų vyrų / moterų“ (vietoje planuotų 2500 buvo sukurta 339 
darbo vietos) bei poveikio rodikliu „Papildomų darbo vietų skaičius 
(vyrų/moterų)“ (vietoje numatytų 3500 buvo sukurtos 2946 papildomos 
darbo vietos). Suformuoti nauji ar atnaujinti esami turizmo traukos 
centrai ir toliau išlieka patraukliomis turistų lankymo vietomis bei išlaiko 
privačių investicijų į traukos centrus ar į teritorijas šalia jų pritraukimo 
potencialą, kadangi viešajai turizmo infrastruktūrai ir toliau reik÷s 
privataus sektoriaus teikiamų paslaugų – eksploatavimo, saugos, gidų, 
maitinimo, apgyvendinimo, remonto ir pan.  
Įgyvendinus šį uždavinį buvo prisid÷ta prie viešosios turizmo 
infrastruktūros pl÷tros, nes buvo sukurti arba pagerinti buvę turistų 
traukos centrai, išpl÷tota turizmo infrastruktūra sudar÷ prielaidas 
pritraukti privačias investicijas į naujus ar atnaujintus turistų traukos 
objektus arba į teritorijas šalia šių objektų ir d÷l šių privačių investicijų 
susikurti naujoms darbo vietoms. 
Įgyvendinus šios priemon÷s projektus buvo pritraukta 34,832 mln. EUR 
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privačių investicijų, o tai žymiai mažiau už planuotą rodiklį (65 mln. EUR) 
ir tesudar÷ 53,59 proc. nuo planuoto rodiklio. Nenumatyta tendencija 
stebima nuo 2007 m. pabaigos, kai privačių investicijų pritraukimas 
maž÷jo netgi pagal pasirašytas paramos sutartis ir vietoje 41,7 mln. EUR 
planuojamų pritraukti privačių investicijų faktiškai buvo pritraukta tik 
34,832 mln. EUR. Tai paaiškintina, kadangi dauguma viešosios 
infrastruktūros projektų buvo užbaigti 2008 m. II pusm., kai jau buvo 
pasikeitusi ekonomin÷ situacija, verslas apsisprend÷ arba sumažinti 
ankstesniu laikotarpiu planuotas privačias investicijas į viešojo turizmo 
traukos centrus ar į šalia esančias teritorijas, arba jas atid÷ti ekonominio 
neapibr÷žtumo sąlygomis, kai neaiški investicijų grąža ir laikotarpis, bei iš 
esm÷s pasikeitus skolinimosi sąlygoms turizmo verslui (turizmo sektorius 
pagal skolinimąsi buvo priskirtas prie itin rizikingų sektorių, smarkiai 
išaugo palūkanos ir sugriežt÷jo skolinimosi sąlygos, tod÷l dalis investicijų 
nebuvo pritraukta ir d÷l šios priežasties), d÷l per daug optimistinio 
planavimo atrenkant operatorius į stambius infrastruktūrinius turizmo 
objektus buvo pritraukta mažiau nei tik÷tasi privačių investicijų. 
BPD 3.4 priemon÷je tiesiogiai nebuvo keliami užimtumo didinimo tikslai ar 
uždaviniai, o siekis sukurti daugiau darbo vietų buvo nulemtas BPD 
rengimo laikotarpiu buvusio aukšto nedarbo lygio ir buvo daugiau 
suvokiamas kaip BPD įgyvendinimo poveikis ilguoju laikotarpiu. Be to, 
investicijos į viešąją infrastruktūrą buvo mažiau susijusios su užimtumo 
didinimu. Tą patvirtina ir stebimas nuokrypis vertinant kitą BPD 3.4 
priemon÷s rezultatų rodiklį – bendrą sukurtų darbo vietų skaičių. Vietoje 
planuotų 2500 bendrų darbo vietų laikotarpio pabaigoje buvo tesukurta 
339 darbo vietos, tai sudaro vos 13,56 proc. nuo BPD priede planuoto 
rodiklio, ir taip pat stebima šio rodiklio maž÷jimo tendencija palyginus su 
pagal pasirašytas paramos sutartis suplanuotu 623 bendrų darbo vietų 
skaičiumi. Šio rodiklio mažam pasiekimui įtakos tur÷jo blogas planavimas, 
ne visai tinkamas šio rodiklio taikymas BPD 3.4 priemon÷s rezultatams 
matuoti (nebuvo keliami užimtumo tikslai, o pats rodiklis tur÷jo būti 
labiau susietas su priemon÷s uždaviniais) ir žymūs pasikeitimai darbo 
rinkoje: didel÷ darbingo amžiaus asmenų emigracija, spartūs darbo 
užmokesčio augimo tempai. Iš dalies mažesnį, nei planuota, bendrų 
sukurtų darbo vietų skaičių l÷m÷ ir tai, kad priemon÷s projektai 
daugiausia buvo įgyvendinami regionuose, iš kur buvo didžiausia 
migracija ir emigracija. Be to, vertinant darbo vietas, sud÷tinga atskirti 
ES paramos poveikį nuo kitų ekonomikos pl÷trą ir konkrečios įmon÷s 
pl÷trą apsprendžiančių veiksnių. Dar didesnis nukrypimas stebimas 
nagrin÷jant darbo vietų, skirtų vyrams ir moterims disproporciją ir 
atsilikimą nuo planuotų rodiklių. Vietoje BPD priede pagal BPD 3.4 
priemonę planuotų sukurti 1625 bendrų darbo vietų moterims tebuvo 
sukurta 183 tokios darbo vietos, tai sudaro vos 11,26 proc. nuo planuoto 
rodiklio. Vyrams buvo sukurtos 156 darbo vietos palyginus su 
planuotomis 875 bendromis darbo vietomis, tai sudaro 17,83 proc. nuo 
planuoto rodiklio. Taip pat stebima tendencija šiam rodikliui maž÷ti netgi 
lyginant su pasirašytose paramos sutartyse planuotais rodikliais – vietoje 
sutartyse suplanuotų 623 bendrų darbo vietų buvo pasiektas tik 339 
bendrų darbo vietų rodiklis, tai sudaro 54,41 proc., iš jų darbo vietų 
vyrams vietoje sutartyse numatytų 349 buvo sukurtos 156, tai sudaro 
44,7 proc., o vietoje moterims sutartyse planuotų 274 bendrų darbo vietų 
buvo tesukurta 183 darbo vietų, tai sudaro 66,79 proc. Nagrin÷jant 
sukurtų bendrų darbo vietų, skirtų vyrams ir moterims, proporciją vietoje 
numatyto santykio 35 / 65 (vyrų / moterų) laikotarpio pabaigoje buvo 
pasiektas santykis 46,01 / 53,98 (vyrų / moterų), tai rodo, kad nepaisant 
absoliučiais skaičiais daug mažesnio pagal BPD 3.4 priemonę sukurtų 
bendrų darbo vietų skaičiaus, vyrams ir moterims skirtų darbo vietų 
proporcija yra panašesn÷ į planuotą, o darbo vietų moterims buvo 
sukurta daugiau kaip ir planuota.  
Viešosios infrastruktūros ir paslaugų projektai, kad ir mažesniu, nei 
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planuota, mastu, visgi prisid÷jo prie priemonei numatyto uždavinio 
„Sukurti viešąją turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios pritrauktų 
privačias investicijas ir užtikrintų ilgalaikių darbo vietų sukūrimą“ 
pasiekimo, nes buvo sukurtos bendros ir papildomos darbo vietos iki BPD 
įgyvendinimo laikotarpio pabaigos bei sukurta infrastruktūra, tebeturinti 
potencialą pritraukti privačias investicijas ateityje, kurios lemtų tolesnį 
naujų darbo vietų sukūrimą v÷lesniais laikotarpiais sukurtos 
infrastruktūros objektuose ar šalia jų bei pl÷tojant viešųjų turizmo 
paslaugų teikimą. 

Uždavinio 
pasiekimas 

1 uždavinio pasiekimą galima vertinti kaip įgyvendintas iš dalies d÷l 
mažesnio nei planuota pritrauktų privačių investicijų masto ir sukurtų 
darbo vietų skaičiaus. 

 
2 uždavinys – suformuoti naujus turizmo traukos centrus panaudojant gamtos ir 
kultūros paveldo objektus. 

Veiklos sritys  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− gamtinių išteklių panaudojimas poilsio bei sveikatingumo turizmo 
pl÷trai; 

− aktyvaus turizmo (poilsio), sportinio turizmo infrastruktūros kūrimas ir 
modernizavimas; 

− viešųjų kultūros / istorijos paveldo objektų ir nenaudojamų pastatų 
atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiems turizmo poreikiams. 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 2 uždavinį buvo siekiama suformuoti naujus ar pagerinti 
esamus turistų traukos centrus, panaudojant gamtinius išteklius ir (ar) 
kultūros paveldą bei sukurti ir modernizuoti aktyvaus turizmo (poilsio), 
sportinio turizmo infrastruktūrą, taip padidinant atvykstančių į Lietuvą 
turistų skaičių. 
2 uždavinio įgyvendinimas matuotas tokiu priemon÷s pasiekimo rodikliu 
kaip „Sukurtų naujų / pagerintų buvusiųjų turistų traukos vietų skaičius, 
vnt.“ (detaliau apie rodiklio pasiekimą ir tą l÷musias priežastis žiūr÷ti 1 
uždavinio pasiekimo aprašyme), kuris buvo viršytas 2,78 karto, ir 
poveikio rodikliu „Lankytojų skaičiaus paremtuose objektuose padid÷jimas 
per metus“, kuris buvo viršytas 87 kartus – vietoje planuoto 4 proc. 
turistų skaičiaus padid÷jimo per metus buvo pasiektas 348 proc. 
padid÷jimas, tai rodo pagal BPD 3.4 priemonę turizmo finansuotų 
infrastruktūrinių projektų poveikio efektyvumą bei demonstruoja sinergiją 
su turizmo informacin÷mis sistemomis. Sukurtų naujų / pagerintų 
buvusiųjų turistų traukos vietų skaičius buvo viršytas dar ir d÷l to, kad 
vienu projektu buvo kuriami ar gerinami esami keli turizmo traukos 
centrai arba kelių traukos centrų. įgyvendinamų vienu projektu, 
orientavimą į kelias skirtingas turistų tikslines grupes, pvz., viename 
projekte gal÷jo būti atliekamas parko sutvarkymas (labiau skirta vietos ir 
Lietuvos turistams), vieno iš dvaro sodybos pastatų pritaikymas turizmo 
informacijos centrui (labiau skirta užsienio ir Lietuvos turistams), dar kito 
tos pačios dvaro sodybos pastato – muziejui ar konferenciniam turizmui 
(labiau skirta užsienio ir Lietuvos turistams). Taip buvo gaunamas 
sinergetinis efektas, kai kelių turizmo traukos centrų, esančių greta, 
patrauklumas turistams did÷jo sparčiau, nei kiekvieno iš jų atskirai. 
Suformuoti nauji ar atnaujinti esami turizmo traukos centrai ir toliau 
išlieka patraukliomis turistų lankymo vietomis bei išlaiko privačių 
investicijų į traukos centrus ar į teritorijas šalia jų pritraukimo potencialą, 
kadangi viešajai turizmo infrastruktūrai ir toliau reik÷s privataus 
sektoriaus teikiamų paslaugų – eksploatavimo, saugos, gidų, maitinimo, 
apgyvendinimo, remonto ir pan.  
Įgyvendinus 2 uždavinį buvo SF paramos l÷šomis buvo prisid÷ta prie 
turizmo traukos centrų formavimo ar atnaujinimo, panaudojant esamus 
Lietuvos gamtinius išteklius – regioninius parkus, rekreacines zonas, 
botanikos sodą – bei sudarant unikalią galimybę steb÷ti kosminių kūnų 
jud÷jimą Lietuvos dangumi bei susipažinti su kosmologijos istorija 
Etnokosmologijos muziejuje, prisid÷ta prie visiškai naujų daugiafunkcinių 
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sporto, pramogų ir laisvalaikio kompleksų sukūrimo Šiauliuose, 
Panev÷žyje, Alytuje, Vilniuje, Marijampol÷je, kurių kiekvienas iš jų buvo 
formuojamas su tam tikra papildoma specializacija, pvz., Panev÷žyje 
buvo įrengtas tarptautinius standartus atitinkantis dviračių trekas, 
leidžiantis rengti tarptautinio lygio varžybas, taip pritraukiant sportininkus 
ir sirgalius iš daugelio pasaulio šalių, Alytuje – tarptautinio lygio baseinas, 
Vilniuje – teniso akademija, Marijampol÷je – futbolo stadionas, o 
Šiauliuose – net kelioms sporto šakoms pritaikytos dangos, įgalinančios 
rengti tarptautinio lygio varžybas ar renginius, taip pat pasirengta įrengti 
kitą daugiafunkcinį objektą Elektr÷nuose – tam parengti techninio 
projektavimo darbai, kurie įgalins vykdyti infrastruktūrinius darbus ir juos 
finansuoti iš 2007–2013 m. SF paramos l÷šų. Pamin÷tina ženkli vandens 
turizmo pl÷tra, įgyvendinus jūrinio turizmo projektą Klaip÷doje 
(sutvarkyta Klaip÷dos piliaviet÷s švartavimosi krantin÷s ir prieplaukos 
pritaikytos priimti jachtas ir mažuosius laivus), upių prieplaukų 
sutvarkymą ir pritaikymą Šilut÷s, Klaip÷dos rajonuose (Kuršių mariose, 
Nemuno ir Minijos upių deltose). Įrengtos ir sutvarkytos dviračių, 
slidin÷jimo trasos, p÷sčiųjų takai, apžvalgos aikštel÷s ir pan. ne tik leido 
pl÷toti aktyvų poilsį ir turizmą, bet ir geriau išnaudoti Lietuvos gamtos 
privalumus. Nauji turizmo traukos objektai buvo sukurti, įgyvendinus 15 
projektų, pritaikant kultūros paveldo objektus turizmo reikm÷ms, nes 
sutvarkyti objektai tapo patrauklesni turistiniu požiūriu, o tuose 
objektuose įrengus turizmo informacijos centrus, muziejus, suvenyrų 
parduotuv÷les, pritaikius objektus renginiams (muzikos, kultūros 
renginiams, konferencijoms), lankymui (įrengti privažiavimai, liftai 
neįgaliesiems, tualetai, stov÷jimo ir apžvalgos aikštel÷s ir pan.) šie nauji 
ar atnaujinti turizmo objektai pritrauk÷ vis didesnius atvykstančiųjų ir 
vietinių turistų srautus ir gerino Lietuvos kaip turizmo šalies įvaizdį. 
Netiesiogiai 2 uždavinio pasiekimą gali būti matuojamas ir tokiais 
rezultato rodikliais kaip „Svertų poveikis – pritraukta privačių investicijų, 
mln. EUR“ ir „Bendras sukurtų / išlaikytų darbo vietų skaičius, vnt.“. 
Įgyvendinus šios priemon÷s projektus buvo pritraukta 34,832 mln. EUR 
privačių investicijų, o tai žymiai mažiau už planuotą rodiklį (65 mln. EUR) 
ir tesudar÷ 53,59 proc. nuo planuoto rodiklio (detaliau apie šio rodiklio 
pasiekimo priežastis – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme).  
Taip pat stebimas nuokrypis pagal kitą BPD 3.4 priemon÷s rezultatų 
rodiklį – bendrą sukurtų darbo vietų skaičių. Vietoje planuotų 2500 
bendrų darbo vietų laikotarpio pabaigoje buvo tesukurta 339 darbo 
vietos, tai sudaro vos 13,56 proc. nuo BPD priede planuoto rodiklio, ir 
taip pat stebima šio rodiklio maž÷jimo tendencija palyginus su pagal 
pasirašytas paramos sutartis (detaliau apie šio rodiklio pasiekimo 
priežastis – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme). Dar didesnis nukrypimas 
stebimas, nagrin÷jant darbo vietų, skirtų vyrams ir moterims 
disproporciją ir atsilikimą nuo planuotų rodiklių. Vietoje BPD priede pagal 
BPD 3.4 priemonę planuotų sukurti 1625 bendrų darbo vietų moterims 
tebuvo sukurta 183 tokios darbo vietos, tai sudaro vos 11,26 proc. nuo 
planuoto rodiklio. Vyrams buvo sukurtos 156 darbo vietos palyginus su 
planuotomis 875 bendromis darbo vietomis, tai sudaro 17,83 proc. nuo 
planuoto rodiklio. Taip pat stebima tendencija šiam rodikliui maž÷ti netgi 
lyginant su pasirašytose paramos sutartyse planuotais rodikliais (detaliau 
apie šio rodiklio pasiekimo priežastis – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme). 
Stebimas nukrypimas ir pagal sukurtų bendrų darbo vietų, skirtų vyrams 
ir moterims, proporciją – vietoje planuoto santykio 35 / 65 (vyrų / 
moterų) laikotarpio pabaigoje buvo pasiektas santykis 46,01/53,98 (vyrų 
/ moterų), tai rodo, kad nepaisant absoliučiais skaičiais daug mažesnio 
pagal BPD 3.4 priemonę sukurtų bendrų darbo vietų skaičiaus, vyrams ir 
moterims skirtų darbo vietų proporcija yra panašesn÷ į planuotą, o darbo 
vietų moterims buvo sukurta daugiau kaip ir planuota.  
Viešosios infrastruktūros projektai, kuriuose buvo panaudoti gamtos ir 
kultūros paveldo objektai, sukūr÷ žymiai daugiau turizmo traukos centrų 
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nei buvo planuota, taip prisid÷dami prie 2 uždavinio pasiekimo. Be to, 
sukurti turizmo traukos centrai turi potencialą pritraukti privačias 
investicijas ateityje, pager÷jus ekonominei situacijai ir kurios lemtų 
tolesnį naujų darbo vietų sukūrimą. 

Uždavinio 
pasiekimas 

2 uždavinio įgyvendinimas vertintinas kaip įgyvendintas, kadangi buvo 
sukurta ar pagerinta žymiai daugiau turizmo traukos objektų nei planuota 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, taip pat did÷jo į Lietuvą atvykstančių 
turistų srautai. 

 
3 uždavinys – išpl÷toti turizmo informacijos sistemas. 

Veiklos sritis  
Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šia veiklos sritimi: 
− turizmo informacinių ir rinkodaros paslaugų pl÷tra, turizmo skatinimas. 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 3 uždavinį buvo siekiama padidinti informacijos apie 
Lietuvos turizmo sektoriaus teikiamas paslaugas ir lankytinus objektus, 
pritraukti į atnaujintus, sukurtus ar esamus turizmo traukos centrus kuo 
daugiau atvykstančiųjų turistų, geriau panaudoti turizmo sektoriaus 
teikiamas paslaugas ir pagerinti jų prieinamumą. 
3 uždavinio įgyvendinimas matuotas BPD 3.4 priemon÷s poveikio rodikliu 
„Lankytojų skaičiaus paremtuose objektuose padid÷jimas per metus“, 
kuris buvo viršytas 87 kartus – vietoje planuoto 4 proc. turistų skaičiaus 
padid÷jimo buvo pasiektas 348 proc. šio skaičiaus padid÷jimas. Toks šio 
rodiklio pasiekimas rodo infrastruktūrinių turizmo projektų patrauklumą ir 
turizmo informacijos sistemų, išpl÷totų pasinaudojant SF paramos l÷šomis 
per BPD 3.4 priemonę, poveikio efektyvumą. 
Įgyvendinus 3 uždavinį buvo sukurtos naujos turizmo informacin÷s 
paslaugos, didinamas turistų informatyvumas, o informacija turistams 
pateikiama keliomis kalbomis. Tuo pačiu buvo kuriami interneto 
tinklalapiai, pristatantys turizmo galimybes, specialios informacin÷s 
priemon÷s (informaciniai ženklai, audio gidai, informaciniai leidiniai). 2 
turizmo informacijos centrai – Lazdijų ir Druskininkų, buvo pl÷tojami 
pasienio regione, taip sudarant didesnes galimybes perteikti informaciją 
potencialiems užsienio turistams bei taip paskatinti turistų srautų 
did÷jimą ir turizmo pl÷trą. Be to, išpl÷totos turizmo informacijos sistemos 
prisid÷jo ir prie buvusių bei sukurtų (atnaujintų) turizmo traukos centrų 
turistinio patrauklumo ir informuotumo apie juos didinimo, kadangi per 
turizmo informacijos centrus buvo pateikiama informacija apie 
konkrečiame regione ar Lietuvoje esančius lankytinus turizmo objektus, 
informacija, kaip juos pasiekti, teikiamos gidų paslaugos ir pan. Laiku ir 
tinkamai bei turistams suprantama kalba pateikta informacija taip pat 
prisid÷jo prie Lietuvos kaip turizmo šalies įvaizdžio gerinimo, tai savo 
ruožtu dar labiau didino atvykstančiųjų turistų skaičių BPD įgyvendinimo 
laikotarpiu. 

Uždavinio 
pasiekimas 

3 uždavinio pasiekimą galima vertinti kaip įgyvendintas, nes pager÷jęs 
turistų informuotumas prisid÷jo prie atvykstančiųjų ir vietinių turistų 
skaičiaus did÷jimo BPD įgyvendinimo laikotarpiu – Lietuvos 
apgyvendinimo įstaigose 2008 m. buvo apsistoję 910 tūkst. užsienio 
svečių (duomenys apie atvykstančiuosius turistus neberenkami nuo 2004-
05-01 panaikinus vizų režimą ES šalims) ir išaugo daugiau kaip 1,5 karto, 
palyginus su 590 tūkst. užsienio svečių 2004 m. Tuo tarpu 2009 m. I–III 
ketv. užsienio svečių sumaž÷jo iki 624 tūkst., labiausiai tam įtakos tur÷jo 
prasid÷jęs ekonominis nuosmukis ir pablog÷jęs Lietuvos pasiekiamumas 
per Vilniaus tarptautinį oro uostą. Vietinių turistų skaičius nuo 529 tūkst. 
2004 m.  išaugo iki 915,8 tūkst. 2008 m., tačiau nuo 2009 m. maž÷jo – 
2009 m. I–III ketv. vietinių turistų buvo 541 tūkst., o tokį sumaž÷jimą 
taip pat labiausiai l÷m÷ ekonominis nuosmukis ir perkamosios galios 
sumaž÷jimas. 

 
 
 
 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 

 229 

4 uždavinys – pagerinti Lietuvos, kaip turizmo šalies, įvaizdį. 

Veiklos sritys  

4 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− gamtinių išteklių panaudojimas poilsio bei sveikatingumo turizmo 
pl÷trai; 

− aktyvaus turizmo (poilsio), sportinio turizmo infrastruktūros kūrimas ir 
modernizavimas; 

− viešųjų kultūros / istorijos paveldo objektų ir nenaudojamų pastatų 
atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiems turizmo poreikiams; 

− turizmo informacinių ir rinkodaros paslaugų pl÷tra, turizmo skatinimas. 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 4 uždavinį buvo siekiama suformuoti naujus ar pagerinti 
esamus turistų traukos centrus, panaudojant gamtinius išteklius ir (ar) 
kultūros paveldą bei sukurti ir modernizuoti aktyvaus turizmo (poilsio), 
sportinio turizmo infrastruktūrą, taip padidinant atvykstančių į Lietuvą 
turistų skaičių. 
4 uždavinio įgyvendinimas matuotas tokiu priemon÷s pasiekimo rodikliu 
kaip „Sukurtų naujų / pagerintų buvusiųjų turistų traukos vietų skaičius, 
vnt.“ (vietoje planuotų 80 buvo sukurta / pagerinta 222 turistų traukos 
centrai), kuris buvo viršytas 2,78 karto (detaliau apie šio rodiklio 
pasiekimo priežastis – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme).  
Įgyvendinus 4 uždavinį, t. y. prisid÷jus prisid÷ta prie šalies įvaizdžio 
gerinimo, vietiniai ir atvykstantys turistai, susipažinę su nauja 
infrastruktūra, perteik÷ informaciją apie naujas galimybes, tai savo ruožtu 
žymiai padidino informacijos sklaidą bei gerą įvaizdį užsienio šalyse. Šiuo 
aspektu ypatingai svarbūs buvo informacijos sklaidai užtikrinti skirti 
projektai, kuriuose buvo pl÷tojamos elektronin÷s informacin÷s sistemos, 
pasiekiamos bet kurioje vietoje per internetą, kurie skatino individualųjį 
turizmą bei informavo apie teikiamų turizmo paslaugų kokybę atskirose 
vietov÷se tam, kad turistai iš anksto suformuotų lūkesčius ir konkrečioje 
vietov÷je juos patenkinę, pasiliktų su gerais įspūdžiais. Be to, sukūrus 
daugiau turizmo traukos centrų ir padid÷jus informacijos sklaidai apie 
juos, vyko konkurencija tarp atskirų turizmo traukos centrų, tai savo 
ruožtu dar daugiau skatino gerinti paslaugų kokybę ir palankiai atsiliep÷ 
teigiamo Lietuvos kaip turizmo šalies įvaizdžio formavimui. 

Uždavinio 
pasiekimas 

4 uždavinį galima vertinti kaip įgyvendintą, nes pager÷jęs Lietuvos kaip 
turizmo šalies įvaizdis prisid÷jo prie atvykstančiųjų ir vietinių turistų 
skaičiaus did÷jimo BPD įgyvendinimo laikotarpiu – Lietuvos 
apgyvendinimo įstaigose 2008 m. buvo apsistoję 910 tūkst. užsienio 
svečių (duomenys apie atvykstančiuosius turistus neberenkami nuo 2004-
05-01 panaikinus vizų režimą ES šalims) ir išaugo daugiau kaip 1,5 karto, 
palyginus su 590 tūkst. užsienio svečių 2004 m. Tuo tarpu 2009 m. I–III 
ketv. užsienio svečių sumaž÷jo iki 624 tūkst., labiausiai ta, įtakos tur÷jo 
prasid÷jęs ekonominis nuosmukis ir pablogęs Lietuvos pasiekiamumas per 
Vilniaus tarptautinį oro uostą. Vietinių turistų skaičius nuo 529 tūkst. 
2004 m. išaugo iki 915,8 tūkst. 2008 m., tačiau nuo 2009 m. maž÷jo – 
2009 m. I–III ketv. vietinių turistų buvo 541 tūkst., o tokį sumaž÷jimą 
taip pat labiausiai l÷m÷ ekonominis nuosmukis ir perkamosios galios 
sumaž÷jimas. 

 
BPD 3.4 priemon÷s tikslas – skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą sukuriant palankias 
sąlygas aktyviam poilsiui. 

Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys – įgyvendintas iš dalies; 
2 uždavinys – įgyvendintas; 
3 uždavinys – įgyvendintas; 
4 uždavinys – įgyvendintas. 

Tikslo 
pasiekimas 

Priemon÷s tikslas vertintinas kaip visiškai pasiektas, nes iš esm÷s  
įgyvendinti visi uždaviniai, nes buvo sukurti (atnaujinti) turizmo traukos 
centrai visoje Lietuvoje, kuriuose išpl÷tota infrastruktūra pritrauk÷ 
privačias investicijas, o tokių turizmo traukos objektų buvo rekonstruota ar 
sukurta daugiau nei planuota, buvo įsteigtos tiesiogin÷s ir papildomos 
darbo vietos, išpl÷totas turizmui teikiamų paslaugų spektras bei pagerinti 
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šių paslaugų  kokyb÷, turizmo reikm÷ms buvo pritaikyti kultūros paveldo 
objektai. Tod÷l ir d÷l pager÷jusio turistų informuotumo bei d÷l pager÷jusio 
Lietuvos kaip turizmo šalies įvaizdžio BPD įgyvendinimo laikotarpiu 
padid÷jo į Lietuvą atvykstančių ir vietinių turistų srautai.  

 
Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
Priemon÷s įgyvendinimas sudar÷ prielaidas tolesnei ekonominei ir socialinei pl÷trai. 

Netgi dabartinio ekonominio nuosmukio sąlygomis dauguma įgyvendintų viešosios turizmo 
infrastruktūros ir paslaugų projektų turi potencialą turistų, privačių investicijų pritraukimui, 
naujų darbo vietų bei palankesnių gyvenimo sąlygų konkrečioje vietov÷je sukūrimui. 
Priemon÷s tikslai, nukreipti į šalies gamtinių išteklių panaudojimą, aktyvaus ir poilsio 
turizmo pl÷trą, kuriant aukštesn÷s prid÷tin÷s vert÷s paslaugas, kultūros paveldo objektų 
pritaikymas turizmo reikm÷ms leido ne tik juos išsaugoti ateities kartoms, bet ir prasmingai 
panaudoti bei užtikrinti tokių projektų tęstinumą. Turizmo informacijos sistemų sparti pl÷tra, 
naujų technologijų taikymas ir pastangos gerinti Lietuvos, kaip turizmo šalies, įvaizdį leido 
pritraukti į Lietuvą vietos ir užsienio turistus, kurie gal÷jo gauti daugiau informacijos apie 
teikiamas turizmo paslaugas, jų kokybę turistams suprantama kalba. Esant dabartiniam 
ekonominiam nuosmukiui turistų skaičiaus sumaž÷jimas gal÷jo būti dar didesnis, jei nebūtų 
įgyvendinti pagal BPD 3.4 priemonę finansuoti projektai. 

Greta ekonominio poveikio BPD 3.4 priemon÷s įgyvendinimas sprend÷ ir socialinę 
problemą – sukurti gyvenimui patrauklią socialinę aplinką, ypač nuo sostin÷s ar didžiųjų 
Lietuvos miestų nutolusiose vietov÷se, pvz., sukurti daugiafunkciniai kompleksai ne tik 
Vilniuje, bet ir Panev÷žyje, Šiauliuose, Alytuje, įrengtos upių ir jūrin÷s prieplaukos vandens 
turizmo m÷g÷jams, sutvarkyti ir pritaikyti turizmui kultūros paveldo objektai tapo kultūros 
centrais konkrečiose vietov÷se. Turistų skaičiaus augimas iki pat 2009 m. pradžios rodo, 
kad šios priemon÷s tikslai buvo nustatyti tinkamai, orientuojantis į ilgalaikį efektą – Lietuvos 
apgyvendinimo įstaigose 2008 m. buvo apsistoję 910 tūkst. užsienio svečių (duomenys apie 
atvykstančiuosius turistus neberenkami nuo 2004-05-01 panaikinus vizų režimą ES šalims) 
ir išaugo daugiau kaip 1,5 karto, palyginus su 590 tūkst. užsienio svečių 2004 m. Tuo tarpu 
2009 m. I–III ketv. užsienio svečių sumaž÷jo iki 624 tūkst., labiausiai tą l÷m÷ prasid÷jęs 
ekonominis nuosmukis ir pablogęs Lietuvos pasiekiamumas per Vilniaus tarptautinį oro 
uostą. Vietinių turistų skaičius nuo 529 tūkst. 2004 m. išaugo iki 915,8 tūkst. 2008 m., 
tačiau nuo 2009 m. maž÷jo – 2009 m. I–III ketv. vietinių turistų buvo 541 tūkst., o tokį 
sumaž÷jimą taip pat labiausiai l÷m÷ ekonominis nuosmukis ir perkamosios galios 
sumaž÷jimas. Viešojo turizmo sektoriaus pl÷tra dav÷ postūmį ir verslo pl÷trai privataus 
turizmo sektoriuje bei sudar÷ prielaidas tolesniam paslaugų eksporto augimui ar to 
padid÷jusio eksporto lygio išlaikymui. 

BPD 3.4 priemon÷s įgyvendinimas buvo nulemtas ekonominio pakilimo 2006–2008 m. 
pradžios laikotarpiu ir ekonominio nuosmukio, prasid÷jusio 2008 m. pabaigoje, tod÷l galima 
teigti, kad pati priemon÷ buvo labai jautri ekonominiam ciklui: ekonominio pakilimo metu 
pagal priemonę įgyvendinami projektai palyginus su kitomis BPD III prioriteto priemon÷mis 
labiausiai „nukent÷jo“ nuo išaugusių darbų, paslaugų ir prekių kainų, nuo rangovų ir tuo 
pačiu konkurencijos trūkumo rinkoje d÷l būtinyb÷s užbaigti visus projektus pagal visas BPD 
priemones, d÷l darbo j÷gos trūkumo ir išaugusios darbo j÷gos kainos, o prasid÷jusio 2008 
m. pabaigoje ekonominio nuosmukio sąlygomis nepavyko pritraukti planuotų privačių 
investicijų ir sukurti planuotų bendrų darbo vietų. Taigi, besikeitusi ekonomin÷ situacija 
veik÷ BPD 3.4 priemon÷s įgyvendinimą, bet ir šios priemon÷s socialiniam ir ekonominiam 
poveikiui bei mastui. 

 Nors situacija darbo rinkoje blog÷jo iki pat 2008 m. pabaigos nukrypimas nuo sukurtų 
papildomų darbo vietų n÷ra toks žymus, palyginus su nukrypimu, siekiant bendrų darbo 
vietų sukūrimo rodiklio: buvo sukurtos 2946 papildomos darbo vietos, palyginus su 
planuotomis 3500, tai sudar÷ 84,17 proc. planuoto rodiklio (palyginimui – bendrų darbo 
vietų sukūrimo rodiklis pasiektas tik 17,83 proc.). Kaip ir sukurtų bendrų darbo vietų, skirtų 
vyrams ir moterims, proporcijoje, taip ir papildomų darbo vietų, sukurtų vyrams ir 
moterims, proporcijoje stebimi žymūs nukrypimai – vietoje planuotų 2275 papildomų darbo 
vietų moterims buvo sukurta 544 darbo vietos, tai sudaro 23,9 proc. nuo BPD priede 
planuoto rodiklio, o vietoje numatytų 1225 papildomų darbo vietų vyrams buvo sukurta 
2402 tokių darbo vietų (daugiausia statybų sektoriuje, kur paprastai dirba vyrai) ir viršijo 
BPD priede planuotą rodiklį 1,96 karto.  
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Lankytojų skaičiaus did÷jimas labiau nei planuota – vietoje planuoto 4 proc. lankytojų 
skaičiaus paremtuose objektuose padid÷jimo per metus buvo pasiektas 348 proc. 
padid÷jimas, tai viršija BPD priede planuoto rodiklio pasiekimą 87 kartus. Lankytojų 
skaičiaus augimas netgi nepabaigus įgyvendinti visų BPD 3.4 priemon÷s projektų, rodo 
didelį viešųjų investicijų skatinamąjį poveikį turistų pritraukimui, kadangi turistai tikisi 
aplankyti naujus turizmo traukos objektus ir v÷liau. Turistų iš užsienio šalių pritraukimas, to 
turistų skaičiaus did÷jimas iki 2009 m. pradžios leidžia viešąją turizmo infrastruktūrą 
naudoti kaip svarbią eksportą didinančią ir šalies prekybos balansą gerinančią priemonę.  

Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų projektai paprastai buvo įgyvendinti 
regionuose arba dar÷ didelį poveikį regionuose, nes sutvarkyti ar sukurti nauji turizmo 
traukos centrai ir objektai pritrauk÷ didesnius turistų srautus bei sudar÷ sąlygas privačių 
investicijų pritraukimui į iš SF paramos l÷šų sutvarkytus turizmo objektus ar į šalia esančias 
teritorijas, taip dar labiau padidinant tų regionų investicinį patrauklumą bei didinant regiono 
(savivaldybių ir gyventojų) gaunamas pajamas. Tuo pačiu regionuose buvo kuriamos 
įvairios kvalifikacijos darbo vietos, o, atsiradus naujiems turizmo traukos, pramogų, sporto 
ir kultūros objektams, patys regionai tapo patrauklesni gyvenimui, tuo sudarant prielaidas 
emigracijos mažinimui ir galimybę potencialiems investuotojams rasti reikiamos darbo j÷gos 
ir regionuose, bei buvo prisid÷ta prie konkrečių regionų ekonominio augimo ir socialin÷s 
atskirties mažinimo (d÷l regiono gyventojų pajamų did÷jimo). 
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2.2. BPD įgyvendinimas 2004–2009 m. panaudojant ESF l÷šas 

ESF l÷šos buvo skirtos BPD projektams finansuoti pagal konvergencijos tikslą. ESF 
paskirtis – didinti ES užimtumą ir galimybes įsidarbinti. ESF remia valstybių narių veiklą, 
kuria siekiama: 

a) didinti darbuotojų ir įmonių geb÷jimą prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių: diegti 
mokymosi visą gyvenimą sistemas, kurti ir platinti naujoviškus darbo organizavimo 
būdus;  
b) pad÷ti įsidarbinti darbo ieškantiems žmon÷ms, neveikliems asmenims, moterims ir 
migrantams;  
c) užtikrinti socialiai pažeidžiamų asmenų socialinę integraciją ir kovoti su 
diskriminacija darbo rinkoje;  
d) stiprinti žmogiškąjį kapitalą reformuojant švietimo sistemas ir kuriant mokymo 
įstaigų tinklus. 
 
Beveik visos šios investicijų kryptys buvo finansuojamos pagal BPD II prioriteto 

„Žmogiškųjų išteklių pl÷tra“ priemones. ESF l÷šomis taip pat iš dalies buvo finansuojamos 
BPD V prioriteto „Technin÷ parama“ priemon÷s. 

 
ESF l÷šų paskirstymas: 

• 92,9 proc. šio fondo BPD skirtų l÷šų buvo planuojama panaudoti pagal BPD II 
prioritetą „Žmogiškųjų išteklių pl÷tra“ (5 priemon÷s) ir 7,08 proc. pagal BPD V 
prioritetą „Technin÷ parama“ (1 priemon÷). 

• Per visą įgyvendinimo laikotarpį planuota paskirstyti 233,592 mln. EUR (806,545 
mln. Lt) paramos sumą, iš jos 176,218 mln. EUR (608,44 mln. Lt) – iš ESF. 

• Iki 2009 birželio 30 d. panaudota, t. y. išmok÷ta prekių tiek÷jams ir paslaugų 
teik÷jams ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK – 238,019 mln. EUR (821,830 
mln. Lt) paramos suma, iš kurių ESF l÷šos – 177,545 mln. EUR (613,027 mln. 
Lt) (100,75 proc. numatytų ESF l÷šų). 

• Įvertinus „virškontraktavimo“ lygį pagal atskirus prioritetus faktiškai panaudota: 
pagal 2 prioritetą 92,45 proc. ir 7,55 proc. pagal 5 prioritetą. 

• Per 2008 m. panaudota 111,683 mln. EUR (385,618 mln. Lt) parama, iš kurių 
ESF l÷šos –83,308 mln. EUR (287,646 mln. Lt) (47,3 proc. numatytų ESF l÷šų). 

• Iki 2008 metų gruodžio 31 d. panaudota 234,196 mln. EUR (808,631 mln. Lt) 
paramos suma, iš jos 174,691 mln. EUR (603,174 mln. Lt) ESF l÷šų (99,1 proc. 
numatytų ESF l÷šų). 

• Per 2009 metus panaudota 3,823 mln. EUR (13,199 mln. Lt) paramos suma, iš 
kurių ESF l÷šos – 2,854 mln. EUR (9,854 mln. Lt) (1,6 proc. numatytų ESF l÷šų).  
 
Pastaba. Šioje ataskaitoje, pateikiant duomenis apie ESF paramos panaudojimą 

2009 m., yra atsižvelgta į grąžintas/grąžintinas sumas, kurios buvo įvertintos galutin÷je 
mok÷jimo paraiškoje EK.  
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Pav. 52. ESF projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas 2004–2009 m., 
mln. EUR59. 
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59 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo. 
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2.2.1 ESF finansuojamas BPD II prioritetas „Žmogiškųjų išteklių pl÷tra“  

Žmogiškųjų išteklių pl÷tra plačiąja prasme, o konkrečiau – darbo j÷gos kvalifikacija – 
lemiamas veiksnys, užtikrinantis Lietuvos ekonominio augimo stabilumą. Daugelyje darbo 
vietų, kurios jau sukurtos ir ateityje sukurs naujieji sparčiai augantys ekonomikos sektoriai, 
reik÷s didesnių darbo j÷gos geb÷jimų prisitaikyti ir didesn÷s iniciatyvos, aukštesnio 
kvalifikacijos lygio ir (arba) techninių įgūdžių, įgytų aukštojo mokslo sistemoje. Būtent šie 
pagrindiniai uždaviniai buvo sprendžiami BPD II prioriteto pagalba.  

BPD II prioriteto įgyvendinimas buvo tiesiogiai susijęs su BPD I, III ir IV prioritetų 
priemon÷mis. Buvo investuojama į asmenų, dirbančių tokiose srityse kaip turizmas, 
pramon÷ ir verslas (visų pirma SVV), energetika, transportas, IT ir kitos sritys, geb÷jimų 
stokos likvidavimą, pirmenyb÷ buvo teikiama toms įmon÷ms, kurios planavo įdiegti naujas 
technologijas ar naujus produktus ir atlikti restruktūrizaciją. Pagalba buvo teikiama atskirų 
įmonių ar jų asociacijų iniciatyvoms parengti ir įgyvendinti personalo pl÷tros planus, 
tiesiogiai susijusius su technologijų atnaujinimu. 

Taip pat buvo siekiama suteikti daugiau galimybių socialin÷s rizikos asmenų grup÷ms 
integruotis į darbo rinkas siekiant sumažinti socialinę atskirtį. Šis maž÷jimas siejamas su 
profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybių prieinamumo didinimu.  

Atitinkamai ESF misijai BPD II prioriteto investicijomis buvo siekiama sumažinti 
nedarbą, koordinuojant darbuotojų žinias ir įgūdžius su besiformuojančiais darbo rinkos 
poreikiais, o žmogiškųjų išteklių tvariąją pl÷trą – su ekonominio augimo tikslais. Jam 
įgyvendinti iš viso buvo skirta apie 18,30 proc. visų BPD įgyvendinimui skirtų ESF l÷šų. 

 
Prioriteto įgyvendinimo eiga  
 
Pagal BPD II prioritetą: 

• Visą įgyvendinimo laikotarpį planuota paskirstyti 217,054 mln. EUR (749,443 mln. 
Lt) paramos sumą, iš jos 163,814 mln. EUR (565,617 mln. Lt) – iš ESF.  

• Iki 2009 birželio 30 d. panaudota, t. y. išmok÷ta prekių tiek÷jams ir paslaugų 
teik÷jams ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK – 220,040 mln. EUR (759,754 
mln. Lt) iš kurių ES l÷šos – 164,075 mln. EUR (566,519 mln. Lt; 100,16 proc. II 
prioritetui numatytų ES l÷šų). 

• Prioriteto priemonių populiarumą rodo pateiktų paraiškų skaičius, 1,6 kartus 
viršijantis sudarytų paramos sutarčių kiekį. Iš viso 2004–2009 m. laikotarpiu 
s÷kmingai įgyvendintas 631 projektas.  
 

Pav. 53. II prioriteto paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius vnt. 
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• 2008 m. panaudota 103,549 mln. EUR (357,535 mln. Lt), iš kurių ES l÷šos – 
77,208 mln. EUR (266,584 mln. Lt; 47,1 proc. BPD II prioritetui numatytų ES 
l÷šų). 

• L÷šų panaudojimo tempai 2008 m. pasiek÷ savo aukščiausią tašką ir finansinių 
resursų panaudojimo apimtys sudar÷ BPD II prioritete: pagal BPD 2.1 priemonę – 
40,6 proc.; BPD 2.4 priemonę – 46,9 proc.; BPD 2.3 priemonę – 48,5 proc.; BPD 2.2 
priemonę – 49,4 proc.; BPD 2.5 priemonę – 52,9 proc. priemon÷s skirtų ES l÷šų. 
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• Iki 2008 m. gruodžio 31 d. panaudota 216,760 mln. EUR (748,428 mln. Lt) 
paramos suma, iš jos 161,628 mln. EUR (558,070 mln. Lt) ESF l÷šos (98,7 proc. 
BPD II prioritetui numatytų ES l÷šų). 

• 2009 m. panaudota 3,280 mln. EUR (11,326 mln. Lt), iš kurių ES l÷šos – 2,447 
mln. EUR (8,449 mln. Lt; 1,49 proc. numatytų ES l÷šų). 

• 2009 m. pratęsus BPD įgyvendinimo laikotarpį baigti įgyvendinti projektai. Pagal BPD 
2.1 priemonę buvo panaudota 2,4 proc. priemonei skirtų ESF l÷šų, BPD 2.2 priemonę  
– 2,0 proc., BPD 2.3 priemonę – 1,6 proc., BPD 2.4 priemonę – 0,5 proc., BPD 2.5 
priemonę – 1,4 proc.  
 

Pav. 54. BPD II prioriteto projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas 
2004–2009 m., mln. EUR60. 
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Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos prioriteto įgyvendinimui 
 
Viena iš pagrindinių prioriteto įgyvendinimo ypatybių buvo tai, kad BPD priemon÷s ilgą 

laiko dalį buvo vykdomos esant didelei darbo j÷gos paklausai ir kvalifikuotų darbuotojų 
trūkumui. Darbo j÷gos mokymo poreikius l÷m÷ sparčiai auganti ekonomika, did÷janti 
emigracija. Tai l÷m÷ vykdomų paramos priemonių populiarumą, ypač tarp verslo įmonių, 
siekiančių didinti turimos darbo j÷gos kompetenciją, formuoti naujus kokybiškus darbo 
išteklius.  

Svarbi prioriteto įgyvendinimo ypatyb÷, kad 2008 m. prasid÷jus pasauliniam 
ekonomikos nuosmukiui, užimtumas ÷m÷ maž÷ti, o nedarbas augti, v÷l atsirado 
disproporcija tarp darbo j÷gos paklausos ir pasiūlos, tur÷jusi įtakos kai kurių prioriteto 
rodiklių reikšm÷ms.  

 
BPD II prioriteto įgyvendinimo problemos 
 
Įgyvendinant BPD II prioriteto priemonių projektus buvo susidurta su šiomis 

pagrindin÷mis problemomis:  
• nepakankami pareišk÷jų ir projektų vykdytojų projektų planavimo ir jų 

administravimo geb÷jimai, nepakankamos teisin÷s žinios, daugumai projektų 
vykdytojų iš SF paramos finansuojami projektai buvo nauja veikla;  

• kainų padid÷jimas ir d÷l to atsiradęs papildomo finansavimo poreikis; 
• ilgos ir sud÷tingos viešųjų pirkimų procedūros;  
• nepakankami SF paramą administruojančių institucijų administravimo geb÷jimai 

(ypač BPD periodo pradžioje), didel÷ darbuotojų kaita d÷l geresnio darbo 
apmok÷jimo privačiame sektoriuje; 

                                           
60 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo. 
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• tiek÷jų trūkumas ir maža konkurencija d÷l ekonomikos augimo ir trumpo BPD 
įgyvendinimo laikotarpio.  
 

Lentel÷ 90. Pagrindin÷s problemos ir jų sprendimo būdai 
Problemos Problemų sprendimo būdai 

Pareišk÷jų ir projektų vykdytojų 
patirties stoka ar jos nebuvimas 
planuojant ir įgyvendinant projektus, 
teisinių žinių stoka. Iš to kylančios 
pasekm÷s: 
� Nepakankama paraiškų kokyb÷, 
nepakankamai įvertinti rizikos 
veiksniai, neatsižvelgta į teis÷s aktų, 
reglamentuojančių projektų 
įgyvendinimą, nuostatas, o tai 
didino SF paramą administruojančių 
institucijų darbuotojų darbo krūvį, 
kas l÷m÷ visų paraiškų vertinimo 
v÷lavimą ir v÷lesnį paramos 
projektams paskirstymą, atitinkamai 
– projektų įgyvendinimo v÷lavimą ir 
su tuo susijusias problemas; 

� su paraiškomis teikiami nevisiškai 
sutvarkyti arba visai nepateikiami  
nuosavyb÷s/ valdymo dokumentai, 
nevisiškai išspręsti atsakomyb÷s, 
teisių, projekto rezultatų 
pasidalijimo tarp projekto vykdytojų 
ir jų partnerių klausimai;  

� d÷l menkos projektų vykdytojų 
patirties buvo blogai suplanuotos 
projekto veiklos, jų įgyvendinimo 
laikas, ištekliai ir pan., netinkamai 
numatytos projektų pakeitimų, 
susijusių su įvairiais projekto 
įgyvendinimo etapais, tikimyb÷s. 
Atsižvelgiant į tai vyko dažni 
projektų veiklų plano ir biudžeto 
keitimai projektų įgyvendinimo 
metu; d÷l to atitinkamai buvo 
reikalingi didesni  
administruojančiųjų institucijų 
žmogiškieji ir laiko ištekliai; 

� l÷tas prisitaikymas prie SF paramą 
reglamentuojančių teis÷s aktų 
reikalavimų, kurių, palyginus su 
prieš tai galiojusių nacionalinių 
teis÷s aktų reikalavimais, buvo 
daugiau; 

� projektų įgyvendinimas daugumai 
projektų vykdytojų buvo nauja 
veikla, tod÷l daug teis÷s aktų 
reikalavimų, ypač SF paramos 
pirkimų srityse, projektų 
vykdytojams nebuvo gerai žinomi ar 
trūko jų taikymo patirties; 

� d÷l teis÷s aktų nuostatų nesilaikymo 
ir nesuderintų su ĮI nukrypimų nuo 
paramos sutarties buvo nustatomi 
pažeidimai, kas v÷liau l÷m÷ dalies 

1) Buvo organizuojami mokymo ir 
informavimo renginiai, atvirų durų dienos 
pareišk÷jams ir projektų vykdytojams, ĮI 
interneto svetain÷se ir svetain÷je 
www.esparama.lt veik÷ nuolatin÷s 
informavimo rubrikos, nuolat buvo 
atnaujinama rubrika „Dažniausiai 
užduodami klausimai“. Taip pat raštu, el. 
paštu ir telefonu buvo teikiamos 
konsultacijos d÷l klausimų, susijusių su 
projektų rengimu ir įgyvendinimu; 

2) Administruojančiose institucijose, 
pirmiausia ĮI, buvo įdarbinta daugiau 
darbuotojų, vykdančių projektų priežiūrą, ir 
konkretiems projektams buvo priskirti tos 
institucijos konkretūs projektą prižiūrintys 
darbuotojai; 

3) Didelis d÷mesys buvo skiriamas patikroms 
vietoje, vykdant daugiau neplaninių 
patikrų; 

4) Buvo parengtos metodin÷s rekomendacijos 
ir įvairūs pavyzdiniai dokumentai, 
naudojami įgyvendinant projektus; 

5) ĮI, vertindamos paraiškas, teik÷ papildomas 
užklausas d÷l informacijos paraiškose 
patikslinimo ar nustatytų dokumentų 
pateikimo, geranoriškai pratęsiant paraiškų 
vertinimo terminus; 

6) Administruojančiosios institucijos 
bendradarbiavo su kitomis institucijomis d÷l 
dokumentų pateikimo/ išdavimo 
paspartinimo, tokie administruojančių 
institucijų veiksmai atliko prevencinį 
vaidmenį įgyvendinant projektus ir 
užtikrinant tolesnį projektų tęstinumą; 

7) Administruojančiosios institucijos ÷m÷si kitų 
veiksmų, pad÷jusių projektų vykdytojams 
sklandžiau įgyvendinti projektus. Kaip 
gerosios praktikos pavyzdžius galima 
pamin÷ti: 

� Socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2006 
m. balandžio 28 d. įsakymu Nr.A1-138 
sudarytą komitetą Lietuvos darbo biržos ir 
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos 
vykdomų projektų, finansuojamų pagal 
Lietuvos 2004–2006 m. BPD 1.5, 2.1, 2.2 ir 
2.3 priemones, įgyvendinimo priežiūrai 
vykdyti. Šis komitetas periodiškai vertino 
visų Lietuvos darbo biržos ir Lietuvos darbo 
rinkos mokymo tarnybos vykdomų projektų 
įgyvendinimo pažangą, analizavo iškylančias 
problemas, koordinavo projektų 
įgyvendinimo eigą, teik÷ projektų 
vykdytojams rekomendacijas ir pasiūlymus 
d÷l trūkumų ištaisymo įgyvendinant 
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Problemos Problemų sprendimo būdai 
l÷šų grąžinimą ir projektų vykdytojų 
papildomo finansavimo poreikį iš 
nuosavų l÷šų;  

� koordinavimo trūkumas paraiškų 
rengimo, vertinimo ir atrankos 
metu: BPD s÷kmingam 
įgyvendinimui buvo labai svarbi BPD 
1.5 priemon÷s sąsaja su BPD II 
prioriteto priemon÷mis, nes BPD 1.5 
priemon÷ papildo visas BPD II 
prioriteto priemones, finansuodama 
reikalingos įrangos įsigijimą, 
infrastruktūros kūrimą ir 
atnaujinimą. Kai kurie BPD 1.5 
priemon÷s projektai nebuvo 
finansuoti d÷l l÷šų trūkumo (per 
didel÷ paklausa palyginti su 
disponuotu finansavimu) arba buvo 
finansuoti daug v÷liau, nei projektai, 
pvz., pagal BPD 2.5 priemonę; 

� l÷tesn÷, nei planuota, SF l÷šų 
panaudojimo sparta, užsitęsęs 
projekto veiklų įgyvendinimas d÷l 
pirkimų, projektavimo darbų, 
nepakankamos projekto vykdytojų 
kvalifikacijos, rengiant konkursinę 
dokumentaciją; 

� blogai suplanuoti projekto 
finansavimo srautai l÷m÷ 
apyvartinių l÷šų trūkumą kai kuriose 
priemon÷se. 

projektus ir siekiant planuotų projektų 
tikslų. Į šio komiteto sud÷tį buvo įtraukti ir 
ĮI – CPVA, ESFA atstovai. Tai leido 
objektyviau įvertinti iškilusias problemas ir 
efektyviau ieškoti šių problemų sprendimo 
būdų; 

� LR švietimo ir mokslo ministro 2003 m. 
gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ISAK–1805 buvo 
įsteigta SF paramos koordinavimo ŠMM 
darbo grup÷, kuri nuo 2004 m. gruodžio 3 d. 
koordinavo ir prižiūr÷jo projektų vykdymo 
eigą (tarp jų koordinavo BPD priemon÷s 
arba atskirų ES horizontalaus lygio sričių 
įgyvendinimą), susipažindavo su valstybin÷s 
svarbos projektų vykdytojų ataskaitomis 
apie projektų įgyvendinimo rezultatus ir 
priimdavo sprendimus kylančioms 
problemoms spręsti; 

8) 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
pakeista paraiškų pateikimo tvarka 
(visi/pagrindiniai su paraiška susiję viešieji 
pirkimai gali būti įvykdyti prieš pateikiant 
paraišką/ pasirašant paramos sutartį); 

9) L÷šos iš nutrauktų projektų buvo 
perskirstytos kitiems projektams 
įgyvendinti; 

10) Projekto dalies pasiekimų atsisakymas, 
užtikrinant nustatytų projekto tikslų 
pasiekimą; 

11) Paramos sutarties šalių susitarimu buvo 
pasirašomi paramos sutarties pakeitimai ir 
pratęsiamas projekto įgyvendinimo 
laikotarpis; 

12) Finansavimo trūkumo problemai spręsti d÷l 
išaugusių kainų buvo skirta papildoma 
parama projektams įgyvendinti. 

13) Atskirų BPD II prioriteto priemonių (BPD 
2.4, 2.5 priemon÷s) kvietimuose teikti 
paraiškas buvo įtvirtintos sąsajos su 
finansavimo gavimu pagal BPD 1.5 
priemonę; 

14)  2007–2013 m. programavimo periode 
taikant kryžminio finansavimo taisyklę, 
investicijų į infrastruktūrą dalis nustatoma 
iš anksto projektų finansavimo sąlygų 
apraše; 

15) Įvairių mok÷jimo būdų derinimas viename 
projekte (sąskaitų sumok÷jimo, 
kompensavimo – su avansu ar be jo). 

D÷l bendro ūkio augimo ir jo nulemto 
darbo j÷gos / mokymo paslaugų 
brangimo bei būtinyb÷s įgyvendinti 
projektus per gana trumpą BPD 
įgyvendinimo laikotarpį, dalis 
projektuose suplanuotų prekių ir 
paslaugų brango projektų 
įgyvendinimo eigoje, o tokio projektų 
brangimo masto nebuvo galima 
numatyti BPD ir atskirų projektų 

1) Administravimo ir finansavimo taisykl÷se 
(2007-07-20 pakeitimas Nr. 1K-229) VI 
nustat÷ papildomos paramos teikimo 
principus. Projektams papildoma parama 
buvo skiriama iš sutaupytų l÷šų arba  
„virškontraktuojant“. 

2) 2007–2013 m. programavimo periode kai 
kurioms tinkamoms finansuoti išlaidoms 
numatyti didžiausi įkainiai arba išlaidų 
apribojimai; 
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Problemos Problemų sprendimo būdai 
planavimo metu. 

 
3) Buvo pasitelkiamos derybos su pasiūlymų 

teik÷jais ir/ arba iš naujo skelbiami 
konkursai; 

4) Didesnio avanso projektų vykdytojams, 
susiduriantiems su projektams įgyvendinti 
reikalingų apyvartinių l÷šų trūkumu, 
suteikimo tvarkos supaprastinamas, įvairių 
mok÷jimo būdų derinimas viename 
projekte. 

Ilgos ir sud÷tingos viešųjų pirkimų 
procedūros, nepakankami pareišk÷jų  
ir projektų vykdytojų projektų 
planavimo ir administravimo geb÷jimai 
sąlygojo šias problemas: 
� d÷l didesn÷s, nei įprasta, projektų 
apimties buvo taikomos ilgesn÷s 
viešųjų pirkimų procedūros; 

� daug viešųjų pirkimų apskundimų ir 
teisinių ginčų l÷m÷ projektų 
įgyvendinimo v÷lavimą ir 
pabrangimą; 

� pažeidimai viešųjų pirkimų srityje 
l÷m÷ l÷šų iš projektų vykdytojų 
susigrąžinimą; 

� ilgos ir sud÷tingos viešųjų pirkimų 
procedūros reikalavo papildomų 
žmonių ir laiko išteklių iš projektų 
vykdytojų ir iš administruojančiųjų 
institucijų. 

1) Viešųjų pirkimų dokumentai daugeliu BPD II 
prioriteto priemonių atveju buvo privalomi 
derinti su ĮI, taip užkertant kelią galimoms 
klaidoms ir pažeidimams viešųjų pirkimų 
srityje; 

2) Buvo parengti pavyzdiniai pirkimo 
dokumentai, palengvinę ir pagreitinę tokių 
dokumentų rengimą; 

3) Vykdyti projektų vykdytojų mokymai 
viešųjų pirkimų srityje, teiktos individualios 
konsultacijos viešųjų pirkimų klausimais; 

4) Patikros vietoje leido greičiau ir anksčiau 
nustatyti galimus nukrypimus nuo viešųjų 
pirkimų tvarkos, juos ištaisyti arba imtis 
kitų korekcinių priemonių. 

ĮI darbuotojų projektų administravimo 
patirties stoka ar nebuvimas l÷m÷ šias 
problemas: 
� didel÷ darbuotojų kaita (d÷l 
geresnio darbo apmok÷jimo 
privačiame sektoriuje) ir naujai 
priimtų darbuotojų nepakankama 
kompetencija l÷m÷ ilgesnį paraiškų 
vertinimą, sud÷tingesnę projektų 
priežiūrą, ilgą problemų, susijusių 
su įgyvendinamais projektais, 
sprendimų laiką ir, atitinkamai, 
projektų įgyvendinimo v÷lavimą; 

� BPD įgyvendinimo pradžioje SF 
įgyvendinimą reglamentuojančių 
teis÷s aktų nežinojimas ir ilgos SF 
projektų administravimo procedūros 
(dokumentų derinimai ir viešieji 
pirkimai, projektų paraiškų 
pildymas, dokumentų, reikalaujamų 
pateikti su paraiška gavimas) l÷m÷ 
ilgą paraiškų vertinimo procesą. 

� ĮI iš pradžių netinkamai suplanuotas 
galimas paraiškų srautas – beveik 
pagal visas šio prioriteto priemones 
buvo gautas daug kartų didesnis 
paraiškų kiekis, palyginus su galimu 
skirti finansavimu, tai l÷m÷ ilgesnį 
vertinimą ir tuo pačiu daugelio šio 
prioriteto projektų įgyvendinimo 

1) Nuolat kelta administruojančiųjų institucijų 
darbuotojų kvalifikacija, naudotas 
mentoringo metodas (naujai priimtam 
darbuotojui priskiriamas seniau dirbantis ir 
labiau patyręs darbuotojas-kuratorius). VI, 
siekdama užtikrinti efektyvų SF ir bendrojo 
finansavimo l÷šų administravimą, atliko 
Administravimo ir finansavimo taisyklių 
pakeitimus. Buvo vykdomi 
administruojančiųjų institucijų darbuotojų 
mokymai;  

2) Finansavimo didinimas ir TP panaudojimas 
administruojančiųjų institucijų (ypatingai TI 
ir ĮI) žmogiškiesiems ištekliams ir jų 
kompetencijai didinti, įskaitant l÷šas darbo 
užmokesčiui ir naujų darbuotojų 
mokymams; 

3) Projektų vykdytojams pagal daugumą 
priemonių buvo finansuojamos projekto 
administravimo paslaugų išlaidos iš 
projektui skirtų l÷šų, tai sudar÷ galimybę 
nusipirkti tokias paslaugas, jei projekto 
vykdytojui trūko administravimo įgūdžių; 

4) Projektų administravimo procedūrų 
keitimai, šių procedūrų supaprastinimas: 

� projektų administravimo vidinių procedūrų 
pakeitimai; 

� didesnio avanso projektų vykdytojams, 
susiduriantiems su projektams įgyvendinti 
reikalingų apyvartinių l÷šų trūkumu, 
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Problemos Problemų sprendimo būdai 
v÷lavimą ir/arba projektų kainų 
padid÷jimą, nepakankamą paslaugų 
kokybę d÷l mažos konkurencijos, 
daug didesnius, nei planuota, 
administruojančiųjų institucijų darbo 
krūvius. 

� Nustatytas maksimalios 2 metų 
projektų įgyvendinimo trukm÷s 
reikalavimas negal÷jo būti 
įvykdomas sud÷tinguose, didesn÷s 
apimties projektuose ar 
projektuose, kuriuose 
pasirengiamųjų darbų trukm÷s 
projektų vykdytojai negal÷jo 
kontroliuoti (buvo reikalingi teis÷s 
aktai ar jų pakeitimai, ypač susiję su 
įvairių strategijų, programų 
pri÷mimu arba sąvokų apibr÷žimu, 
procedūriniai derinimai ir pan.). 

� Rodiklių apibr÷žimo trūkumai. 
 

 
 

suteikimo tvarkos supaprastinamas; 
� projektų išlaidas pateisinančių mok÷jimo 
prašymų atrankinio tikrinimo tvarkų 
patvirtinimas ir taikymas; 

� palengvinti reikalavimai projektų 
vykdytojams, neribojant maksimalios 
galimos projekto įgyvendinimo trukm÷s, 
tačiau neviršijant išlaidų tinkamumo 
finansuoti laikotarpio galutinio termino; 

� įvairių išlaidų apmok÷jimo mok÷jimo būdų 
derinimas viename projekte. 

5) Buvo sudaryti paraiškų vertinimo ir 
vertinimo ataskaitų teikimo TI planai, 
nustatyti trumpesni v÷lesnių kvietimų teikti 
paraiškas terminai. 

6) Atlikti l÷šų perskirstymai tarp priemonių 
arba tos pačios priemon÷s veiklų grupių 
(investicinių sričių). 

7) Siekdama suvienodinti rodiklių skaičiavimą, 
FM 2006 m. liepos 13 d. LR finansų ministro 
įsakymu Nr. 1K-254 „D÷l BPD rodiklių 
apskaičiavimo“ patikslino šių rodiklių 
skaičiavimo metodiką ir nustat÷ rodiklių 
apskaičiavimo principus 

Tiek÷jų/ rangovų trūkumas rinkoje ir 
maža konkurencija: spartus 
ekonominis augimas bei iš SF 
finansuojamų projektų srautas beveik 
vienu metu sumažino kokybiškų 
paslaugų pasiūlą, tai mažino 
konkurenciją ir neigiamai atsiliep÷ 
teikiamų paslaugų kokybei ir, kai 
kuriais atvejais, paslaugos kainai.  

1) Projektų vykdytojai pakartotinai skelb÷ 
viešuosius pirkimus;  

2) Administruojančiosios institucijos 
bendradarbiavo su VPT, kad leidimai 
projektų vykdytojams prad÷ti naujas 
viešųjų pirkimų procedūras būtų išduodami 
kaip įmanoma greičiau;  

3) Projektų vykdytojams d÷l objektyvių, nuo 
jų nepriklausančių priežasčių buvo 
pratęsiami projektų įgyvendinimo terminai, 
panaudojant laiko rezervą, nustatytą 
gair÷se pareišk÷jams; 

4) Buvo peržiūrimos projekto biudžeto eilut÷s 
ir, esant sutaupymams, l÷šos perskirstomos 
projekto viduje; 

5) Buvo įvesti apribojimai ir atitinkami 
normatyvai numatomoms įgyvendinimo 
išlaidoms; 

6) Administruojančiosios institucijos labiau 
kontroliavo viešųjų pirkimų organizavimą ir 
vykdymą. 

 
Tikslų ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 

Prioriteto 
tikslas 

Padidinti darbo j÷gos kompetenciją ir geb÷jimą prisitaikyti prie rinkos pokyčių, 
pagerinti profesinio mokymo kokybę ir prieinamumą, palengvinti socialinę 
integraciją. 
• Nedarbo mažinimas ir efektyvesnę nedarbo prevencija (1); 
• Geb÷jimo prisitaikyti prie pokyčių pl÷tra (2); 
• Tikslinį socialin÷s integracijos skatinimas (3); 
• Mokymosi visą gyvenimą skatinimas (4); 

Prioriteto 
uždaviniai 

• Pakankamo skaičiaus aukštos kvalifikacijos MTEP srities parengimo užtikrinimas 
(5). 

  Uždaviniai 
Prioriteto − įsidarbinimo geb÷jimų ugdymas; (1) 
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− darbo j÷gos kompetencijos ir geb÷jimų prisitaikyti prie pokyčių 
ugdymas; 

(2) 

− socialin÷s atskirties prevencija ir socialin÷ integracija; (3) 
− mokymosi visą gyvenimą sąlygų pl÷tojimas; (4) 

priemon÷s 
  

− žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityje. 

(5) 

 
BPD laikotarpiu įgyvendinami projektai prisid÷jo prie prioriteto tikslo ir uždavinių 

įvykdymo. Prioriteto keliamų tikslų ir uždavinių pasiekimą pamatuoti buvo stebimi ir 
analizuojami rezultatų, pasiekimo ir poveikio rodikliai.  

 
Lentel÷ 91. BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių pl÷tra“ rodikliai. 

Per 2004–2009 m. 
pasiekti BPD 
rodikliai* 

Rodiklio pavadinimas 
Mat. 
vnt. 

BPD 
numatytų 
tikslų 

kiekybin÷ 
išraiška 

2008–
2009 m. 

2004– 
2009 m. 

Suplanuotų ir 
pasiektų 
rodiklių 

palyginimas su 
BPD, % 

1 2 3 4 5 6 (5/3*100) 

Pasiekimo rodikliai           
Išmokytų naudos gav÷jų skaičius veiklos 
pabaigoje vnt. 20000 316427 322219 1611 

 2.1 priemon÷ vnt. 10000 28145 28145 281 

 2.2 priemon÷ vnt. 4000 160865 161094 4027 

 2.3 priemon÷ vnt. 1500 8684 23151 1543 

 2.4 priemon÷ vnt. 2000 100288 130498 6525 

 2.5 priemon÷ vnt. 3000 18445 26904 897 

Rezultatų rodikliai           
Bendras įdarbinimo rodiklis po aktyvinimo % 40 n.d. n.d. n.d. 
 2.1 priemon÷ % 50 n.d. 65 130 
 2.3 priemon÷ % 30 n.d. n.d. n.d. 
Bendras įdarbinimo rodiklis po aktyvinimo: 
moterys  vnt. 2750 15356 16221 590 

 2.1 priemon÷ vnt. 2500 15356 15356 614 

 2.3 priemon÷ vnt. 250 n.d. 865 346 

Darbdavių, teikiančių mokymą bendrov÷je pirmą 
kartą dalis  % 5 10.8 10.8 217 

Darbdavių, teikiančių mokymą bendrov÷je pirmą 
kartą skaičius  vnt. 1 39 39 390 

Poveikio rodikliai           
Asmenų, dalyvaujančių tęstiniame ir praktiniame 
mokyme, dalies 25–64 metų amžiaus grup÷je 
padid÷jimas (pasikeitimas)* 

% 6,7 n.d. 4,9 73 

Sumaž÷jo nelankančių bendrojo lavinimo 
mokyklos arba metusių ją vaikų (pasikeitimas)** % 16,4 7,4 7,4 222 

* pradinis – 3,7 % 2001 m. 
** pradinis – 16,9 % 2002 m. 
n.d. – n÷ra duomenų 
 

Bendras moterų įdarbinimo (rezultato) rodiklis viršijo pradinius planus beveik 6 
kartus. Šį rodiklį pavyko pasiekti d÷l to, kad maž÷jant ilgalaikei bedarbystei bei jaunimo 
nedarbo problemoms didesnis d÷mesys buvo skiriamas moterų integracijos į darbo rinką 
problemoms spręsti. 

Darbdavių, teikiančių mokymą bendrov÷je pirmą kartą, dalis 2,17 karto viršijo 
planuotą (rezultato) rodiklį. Iš viso per įgyvendinimo laikotarpį buvo paremti 39 
darbdaviai. Parama buvo dažniau skiriama įmon÷ms ir organizacijoms, kurios jau anksčiau 
vykd÷ mokymus ir iki paramos gavimo, tod÷l skatinamasis pirmą kartą besimokančiųjų 
efektas nebuvo labai didelis.  

BPD įgyvendinimo laikotarpiu prioriteto pasiekimo rodiklius – „Išmokytų naudos 
gav÷jų skaičius veiklos pabaigoje“ – yra viršytas 16,1 kartų. Tai atspindi prioriteto tikslų ir 
uždavinių atitikimą darbo rinkos poreikiams, jų aktualumą formuojant ir vystant 
kvalifikuotos darbo j÷gos pasiūlą. Tuo pačiu disproporcijos tarp šio rodiklio įsipareigojimų 
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BPD ir jo realaus pasiekimo įgyvendinant projektus verčia kritiškai vertinti planavimo metu 
suformuotas prielaidas.  

Būtina pažym÷ti, kad šis rodiklis skaičiuojamas kaip atskirų prioriteto priemonių, taip 
ir viso prioriteto (kaip priemonių rodikliu reikšmių suma) lygmenyje. Priemonių pasiekimo 
rodiklių analiz÷ apibudina atskirų prioriteto uždavinių įgyvendinimą.  

Uždavinio „Nedarbo mažinimas ir efektyvesn÷ nedarbo prevencija“ įgyvendinimui 
pasitarnavo BPD 2.1 priemon÷, skirta įsidarbinimo geb÷jimų ugdymui. Pagal priemonę 
išmokytų naudos gav÷jų skaičius beveik 3 kartus viršijo planuotus rodiklius. Priemon÷s 
investicijos bei projektų įgyvendinimas savo rezultatais tur÷jo teigiamos įtakos nedarbo 
mažinimui šalyje, l÷m÷ efektyvesnę nedarbo prevenciją.  

Itin rezultatyvus prioriteto uždavinio „Geb÷jimo prisitaikyti prie pokyčių pl÷tra” rodiklių 
pasiekimas (viršijo planuota net 40 kartų) siejamas su s÷kmingu BPD 2.2 priemon÷s 
įgyvendinimu. Uždavinio įgyvendinimas leido padidinti darbo j÷gos kompetenciją, tai 
reikšmingai prisid÷jo prie bendro prioriteto tikslo siekimo, geb÷jimų ugdymas tapo vienu iš 
darbo našumo ir produktyvumo didinimo veiksnių.  

Socialin÷s atskirties prevencijos ir socialin÷s integracijos srityje (BPD 2.3 priemon÷) 
ESF investicijos leido pasiekti BPD suplanuotus rodiklius, apsprend÷ ir paskatino sisteminius 
Lietuvos pokyčius socialin÷s atskirties mažinimo ir jos prevencijos srityje; jų pagalbą buvo 
prad÷ta kurti sistema, sudaranti galimybę lanksčiai reaguoti į besikeičiančią aplinką, darbo 
rinkos sąlygas ir poreikius socialin÷s atskirties grupių atžvilgiu. 15 kartų buvo viršyti 
priemon÷je suplanuoti rodikliai, pats uždavinio įgyvendinimas prisid÷jo prie prioriteto tikslo 
siekimo.  

Uždavinys „Mokymosi visą gyvenimą skatinimas“ savo turiniu ir tikslais atitiko 
Lisabonos strategijos pagrindines kryptis. Įgyvendinant BPD 2.4 priemonę pavyko padidinti 
mokymosi visą gyvenimą sistemos paj÷gumą Lietuvoje, užtikrinantį s÷kmingą ir aukštos 
kokyb÷s numatytų bei būsimų žmogiškųjų išteklių pl÷tros priemonių įgyvendinimą, prisid÷ti 
prie švietimo, profesinio ugdymo ir praktinio mokymo, mokslo ir aukštojo išsilavinimo 
sistemos sukūrimas ir geresnių sąlygų mokytis visą gyvenimą sudarymo. Kadangi buvo net 
65 kartus viršyti planuoti pasiekimo rodikliai, uždavinio įgyvendinimas neabejotinai 
prisid÷jo prie prioriteto tikslo siekimo.  

Uždavinio „Pakankamo skaičiaus aukštos kvalifikacijos mokslinių tyrimų ir 
eksperimentin÷s pl÷tros srities parengimo užtikrinimas” įgyvendinimu buvo siekiama 
kokybiškai ir kiekybiškai padidinti žmogiškuosius išteklius MTEP srityje, didinti mokslininkų 
geb÷jimus pl÷sti mokslines žinias tarptautiniu lygmeniu, parengti specialistus, atitinkančius 
ekonomikos poreikius, galinčius taikyti inovacijas. Šio uždavinio įgyvendinimas siejo BPD II 
prioritetą (BPD 2.5 priemon÷) su investicijomis į aukštąjį mokslą, MTEP pagal ERPF l÷šomis 
finansuojamą BPD III prioritetą siekiant pl÷toti gamybos sektoriaus aukštąsias 
technologijas, Lietuvą paverčiant patraukliu centru užsienio kompanijų investicijoms į daug 
žinių reikalaujančias pramon÷s šakas. Priemon÷s pasekimo rodikliai buvo viršyti beveik 9 
kartus. 

Trumpuoju laikotarpiu yra pakankamai sud÷tinga įvertinti BPD II prioriteto investicijų 
kiekybinį poveikį šalies socialinei-ekonominei pl÷trai. Tam buvo naudojami du poveikio 
rodikliai. 

Poveikio rodiklio „Asmenų, dalyvaujančių tęstiniame ir praktiniame mokyme, dalis 
25–64 m. amžiaus grup÷je“ reikšme 2008 m. siek÷ 4,9 proc. Tai sudaro 77,13 proc. siektino 
rodiklio dydžio nustatyto BPD priede. Labai mažas nedarbo lygis bei didelis šalies 
ekonominis augimas pirmais BPD įgyvendinimo metais l÷m÷ nepakankamą šio rodiklio 
reikšmę. Pasteb÷tina, kad šis rodiklis priklauso nuo ekonomin÷s situacijos bei darbo rinkos 
struktūros. Tai patvirtino, kad 2007 m. asmenų, dalyvavusių tęstiniame ir praktiniame 
mokyme, dalis 25–64 metų amžiaus grup÷je buvo laikinai neženkliai išaugęs iki 5,3 proc. 
Kadangi dauguma asmenų mokymuose dalyvavo 2007–2008 m., galima teigti, jog 
atitinkamos BPD investicijos (pagal antrojo prioriteto 2.2 priemonę) galimai sumažino 
bendrą šio rodiklio kritimą 2008 m., kada Lietuvoje prasid÷jo ekonomin÷ kriz÷.  

D÷l švietimo ir mokymo sistemos kompleksiškumo yra sud÷tinga vienareikšmiškai 
vertinti BPD antrojo prioriteto priemonių poveikį. Pasirinktas kitas poveikio rodiklis – 
iškritusių iš mokyklos (nelankančių bendrojo lavinimo mokyklos arba ją metusių vaikų dalis 
(„Dalis (%) 18–24 metų jaunimo, kuris n÷ra įgijęs vidurinio (ISCED 3 lygmens) išsilavinimo 
ir nesimoko“, – tik iš dalies atspindi galimą poveikį. Be to, informacija apie šį rodiklį nebuvo 
renkama projektų lygmenyje (t. y. šio rodiklio pasiekimas nebuvo planuotas pagal paramos 
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sutartis), darant prielaidą, kad pagrindinis duomenų apie šio rodiklio pasiekimą šaltinis yra 
vertintojų tyrimai bei oficiali statistika.  

Abu min÷ti BPD antrojo prioriteto poveikio rodikliai tiesiogiai koreliuoja su NLS 
patvirtintu kiekybiniu uždaviniu padidinti besimokančių visą gyvenimą gyventojų dalį nuo 
6,3 proc. (2005 m.) iki 11 proc. (2010 m.). Remiantis SD duomenimis, BPD įgyvendinimo 
pradžioje (2004 m.) mokymosi visą gyvenimą lygis siek÷ 5,9 proc., o programos pabaigoje 
(2008 m.) rodiklis tebuvo 4,9 proc. Nežymaus maž÷jimo tendenciją greičiausiai buvo 
nulemta darbo rinkos struktūros (labai mažas nedarbo lygis) ir didelio ekonomikos augimu. 
Įtakos tur÷jo ir tai, kad projektai buvo nepakankamai orientuoti į visuomenines grupes, 
kurioms švietimo paslaugų prieinamumas buvo žemiausias. 

Vertinant BPD II prioriteto investicijų ilgalaikį socialinį ir ekonominį poveikį, 
pažym÷tina, kad pirmoje eil÷je prioritetas prisid÷jo prie didelio ir struktūriškai nepalankaus 
nedarbo mažinimo, bedarbių užimtumo geb÷jimų gerinimo bei jų integraciją į darbo rinką 
didinimo. Tai leido sušvelninti ilgalaikio nedarbo pasekmes, papildyti darbo rinką naujas 
profesijas bei geb÷jimais įsisavinusiais asmenimis. Naujų darbo išteklių įsiliejimas į darbo 
rinką leido kompensuoti darbingo amžiaus žmonių emigracijos pasekmes, sudar÷ pagrindą 
įmonių ir organizacijų pl÷trai spartaus ekonominio augimo laikotarpiu. Prioriteto priemonių 
įgyvendinimas reikšmingai prisid÷jo prie did÷jančio poreikio kvalifikuotai darbo j÷gai 
tenkinimo labiausiai šalyje augančiuose statybos ir paslaugų sektoriuose, formuojant 
kokybiškos darbo j÷gos pasiūlą kitoms šalies ekonomikos sritims.  

Ataskaitiniais 2008 m. nedarbo lygis šalyje siek÷ 5,8 proc. t. y. buvo 6,5 procentiniais 
punktais mažesnis bei atitinkamai keletą kartų viršijantis planuotą poveikio mastą. Glaudi 
(teigiama) koreliacija tarp nedarbo lygio sumaž÷jimo ir įvertintų sukurtų ar išsaugotų darbo 
vietų skaičiaus regionuose (apskrityse) taip pat leidžia manyti, jog parama reikšmingai 
prisid÷jo prie nedarbo lygio mažinimo regionuose, kuriose BPD įgyvendinimo pradžioje 
nedarbo lygis buvo aukštesnis nei vidutiniškai šalyje. 

Vertinant prioriteto socialinį ir ekonominį poveikį, būtina pažym÷ti, kad užimtumo 
didinimo tikslas vis dar aktualus baigiant įgyvendinti BPD, nes išliko kai kurios buvusios 
užimtumo problemos, o ūkio kritimas gali v÷l išauginti nedarbo rodiklius, yra gr÷sm÷ esamų 
darbo vietų išsaugojimui. 
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2.2.1.1 BPD 2.1 priemon÷. Įsidarbinimo geb÷jimų ugdymas 

Viena iš opiausių problemų, su kuria susidūr÷ Lietuvos darbo rinka iki BPD 
įgyvendinimo – tai didelis ir struktūriškai nepalankus nedarbas: didelis jaunimo ir ilgalaikis 
nedarbas, ryškūs teritoriniai nedarbo lygio skirtumai aštrinantys socialin÷s atskirties 
problemas. 2002 m. vidutinis nedarbo lygis siek÷ 13,8 proc., o jaunimo nedarbas – 
23 proc.; 56 proc. bedarbių netur÷jo darbo ilgiau kaip vienerius metus. Daugiau kaip 
50 proc. bedarbių tur÷jo tik vidurinį arba pagrindinį išsilavinimą, o apie 80 proc. darbo 
biržose registruotų bedarbių netur÷jo profesin÷s kvalifikacijos arba jų kvalifikacija per žema 
ir neatitinka darbo rinkos poreikių. Kita problema – daug žmonių vis dažniau susidurdavo su 
atleidimo iš darbo pavojumi, kuris atsirado d÷l ekonomikoje vykusių struktūrinių pokyčių, 
tod÷l žmon÷ms reik÷jo pakeisti profesiją arba įgyti naujų įgūdžių ir kvalifikacijų. Tuo tarpu 
darbo biržos darbuotojų skaičius, kiti ištekliai ir administravimo struktūros buvo įvertintos 
kaip nepakankamos, siekiant teikti kintančius Lietuvos darbo rinkos poreikius atitinkančias 
paslaugas ir veiksmingai prisid÷ti prie aktyviosios užimtumo strategijos įgyvendinimo. BPD 
2.1 priemon÷ buvo skirta įsidarbinimo geb÷jimams ugdyti darbo biržoje registruotiems 
bedarbiams bei asmenims, įsp÷tiems apie atleidimą, t. y. tikslin÷ms grup÷ms pagal 
įstatymus turinčioms teisę naudotis darbo biržos teikiamomis paslaugomis, prioritetą 
teikiant jauniems (iki 25 m.), ilgalaikiams bedarbiams, vyresniems nei 50 metų bedarbiams, 
bedarbiams, kuriems gresia ilgalaik÷ bedarbyst÷, taip pat moterims. Šia priemone taip pat 
buvo siekiama sustiprinti už šios politikos įgyvendinimą atsakingos organizacijos – darbo 
biržos – institucinius geb÷jimus.  

 
Tikslas ir uždaviniai 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Siekiant mažinti nedarbą ir užkirsti kelią ilgalaikiam nedarbui, gerinti bedarbių 
užimtumo geb÷jimus ir jų integraciją į darbo rinką. 
• Pl÷toti aktyvių darbo rinkos politikos priemonių taikymą, skatinti bedarbius ir 

tuos, kuriems gresia nedarbas, dalyvauti šiose priemon÷se (1); Priemon÷s 
uždaviniai 

• Didinti darbo biržos sistemos institucinius geb÷jimus (2). 
  Uždaviniai 

− aktyvių darbo rinkos politikos priemonių, leidžiančių didinti bedarbių 
užimtumo geb÷jimus bei galimybes susirasti darbą, užtikrinančių 
nedarbo prevenciją, pl÷tra ir įgyvendinimas (profesinis informavimas, 
konsultavimas, orientavimas, profesinis mokymas, mokymo programų 
rengimas, pagalba įsidarbinant, vietinių užimtumo iniciatyvų projektai ir 
t. t.); 

(1) 

− savarankiškos informacijos paieškos sistemų pl÷tra; (1) 
− „mini” darbo biržų pl÷tra įmon÷se, d÷l struktūrinių pokyčių 

numatančiose atleisti daug darbuotojų; 
(1) 

− darbo rinkos politikos programų efektyvumo tyrimai ir programų 
tobulinimas;  

(1) 

− naujų paslaugų ieškantiems darbo ir darbdaviams teikimas, naujų 
metodų ir priemonių kūrimas ir diegimas darbo biržose;  

(1) 

Veiklos 
sritys 

− darbo biržos sistemos veiklos efektyvumo ir darbo kokyb÷s gerinimas; 
darbo biržos administracinių geb÷jimų stiprinimas; darbuotojų 
kvalifikacijos k÷limas ir kokyb÷s valdymo sistemų įdiegimas.  

(2) 

 
BPD 2.1 priemon÷s suderinamumas išryšk÷jo su BPD 1.5 priemone, kadangi buvo 

kuriama infrastruktūra, skirta mokymui ir kvalifikacijos k÷limui, darbo biržos infrastruktūrai 
ir kitomis BPD II prioriteto priemon÷mis kaip apsprendžiančiomis kitus su darbo j÷ga 
susijusius tiesioginius ir netiesioginius veiksnius, su BPD 3.3 priemone, nes per BPD II 
prioriteto priemones buvo diegiamos IT darbo paieškai, kurios metu naudotasi įvairiomis 
duomenų baz÷mis ir registrais, kurių diegimas buvo finansuojamas per BPD 3.3 priemonę, 
taip pat pasireišk÷ suderinamumas su BPD 3.1 priemone, kadangi perkvalifikuota darbo j÷ga 
tur÷jo naujas galimybes įsidarbinti modernizuojamose įmon÷se, bei su žem÷s ūkio 
priemon÷mis – su BPD 4.3 priemone, nes modernizuotose tokiose įmon÷se gal÷jo įsidarbinti 
buvę bedarbiai ar persikvalifikavusieji, ir BPD 4.4 priemone, kur buvo sudarytos 
įsidarbinimo galimyb÷s su kaimo pl÷tra susijusiose ūkio srityse. 
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Priemon÷s finansinis įgyvendinimas  
 
Pagal BPD 2.1 priemonę buvo planuota paskirstyti 61,157 mln. EUR paramos sumą 

(2004-04-30 BPD priedas), iš jų 45,857 mln. EUR – ESF l÷šų, kuri po BPD priedo 
patikslinimo buvo sumažinta iki 37,052 mln. EUR, iš jų 27,789 mln. EUR – ESF l÷šos. BPD 
2.1 priemon÷s l÷šomis paremtas 5 projektų įgyvendinimas, kuriems buvo paskirstyta 
37,075 mln. EUR paramos, iš jų 27,805 mln. EUR – ESF l÷šų. 

 
Pav. 55. BPD 2.1 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius vnt. 
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BPD 2.1 priemon÷ buvo finansuojama tiesioginiai skiriant l÷šas, ją įgyvendino Lietuvos 

darbo birža. Įgyvendinant priemonę buvo paskelbti trys kvietimai teikti paraiškas, kurių 
metu buvo parengti ir finansuoti 5 nacionaliniai projektai. Projektai buvo vykdomi visoje 
Lietuvos teritorijoje kartu su partneriais – 46 teritorin÷mis darbo biržomis. Dviejuose iš jų 
partnerio teis÷mis taip pat dalyvavo Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba.  

Toliau pateikiamas trumpas atskirų projektų aprašymas bei jų įgyvendinimo 
įvertinimas: 

 
• Bedarbių ir asmenų, įsp÷tų apie atleidimą, profesinio rengimo pl÷tra 
Projektas „Bedarbių ir asmenų, įsp÷tų apie atleidimą, profesinio rengimo pl÷tra“ buvo 

vykdomas visoje Lietuvoje kartu su projekto vykdytojo partneriais — 46 teritorin÷mis darbo 
biržomis ir Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba. Projekto tikslas – išpl÷sti darbo biržų 
teikiamas paslaugas, taikant tikslinių bedarbių grupių profesinį konsultavimą, orientuojant 
pasirinkti paklausią darbo rinkoje profesiją, profesinį mokymą, suteikiantį galimybę įgyti 
darbdavių reikalavimus atitinkančią profesinę kvalifikaciją. Projekto metu buvo pl÷tojamos 
veiklos, gerinančios bedarbių ir asmenų, įsp÷tų apie atleidimą, užimtumo galimybes: 
profesinis mokymas, profesinis orientavimas ir konsultavimas 46 teritorin÷se darbo biržose. 
Profesinio orientavimo ir konsultavimo užsi÷mimų pravedimui teritorin÷s darbo biržos buvo 
aprūpintos reikalinga įranga (kompiuteriais ir multimedia projektoriais). Projekto dalyviams 
buvo užtikrinta prieiga prie interneto bei galimyb÷s atsispausdinti gyvenimo aprašymus ar 
kitą aktualią informaciją.  

Į projekto veiklas buvo planuota įtraukti 5 tūkst. bedarbių ir asmenų, įsp÷tų apie 
atleidimą, tačiau profesinio konsultavimo ir orientavimo užsi÷mimuose pareišk÷ norą 
dalyvauti beveik 20 proc. daugiau darbo biržos klientų. Programų metu, dirbdami grup÷se 
su kvalifikuotais Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos psichologais, dalyviai analizavo 
problemas, trukdančias s÷kmingai integruotis į darbo rinką, ir mok÷si išsiaiškinti bei 
atskleisti savo individualius asmenyb÷s bruožus. Programos dalyviai pasirinko vieną iš trijų 
aktualių profesinio konsultavimo ir orientavimo programų. „Profesin÷s karjeros planavimas“ 
numatytas tiems darbo ieškantiems asmenims, kuriems reikia pad÷ti suvokti karjeros 
planavimo modelį ir suformuoti atitinkamus įgūdžius renkantis profesiją. Kitos dvi 
programos — „Savęs pažinimas ir profesin÷s karjeros planavimas“ ir „Pasitik÷jimas savimi ir 
profesin÷s karjeros planavimas“ stiprino motyvaciją įgyti konkrečią profesiją arba 
persikvalifikuoti, skatino asmeninę atsakomybę d÷l savo profesin÷s karjeros. Visi profesinio 
orientavimo ir konsultavimo programą baigę projekto dalyviai buvo siunčiami mokytis pagal 
pageidaujamą mokymo programą, kurią pasirinko įvertinę psichologų rekomendacijas ir 
savo asmenines savybes. Vietoje planuotų 4,5 tūkstančio bedarbių ir asmenų, įsp÷tų apie 
atleidimą, mokymuose dalyvavo per 5,5 tūkst. žmonių (iš jų apie 90 proc. — bedarbiai ir 
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apie 10 proc. — asmenys, įsp÷ti apie atleidimą). Profesinį mokymą baig÷ ir profesinę 
kvalifikaciją įgijo beveik 5 tūkst. asmenų, per 3,6 tūkst. iš jų įdarbinti.  

Projekto „Bedarbių ir asmenų, įsp÷tų apie atleidimą, profesinio rengimo pl÷tra“ 
įgyvendinimo metu organizuoto profesinio mokymo kokybę ir efektyvumą parodo aukštas 
projekto dalyvių įsidarbinimo lygis. Iki projekto įgyvendinimo pabaigos nuolatinį darbą jau 
tur÷jo beveik 75 proc. profesinį mokymą s÷kmingai baigusių projekto dalyvių. Atliktos 
apklausos parod÷, kad per 90 proc. profesinį mokymą baigusių asmenų teigiamai įvertino jo 
rezultatus. 

 
• Bedarbių užimtumo r÷mimas 
Projekto „Bedarbių užimtumo r÷mimas“ tikslas – taikant aktyvios darbo rinkos 

politikos priemones pad÷ti pasirinktų tikslinių grupių bedarbiams įgyti darbinius įgūdžius bei 
praktinę patirtį ir integruotis į darbo rinką. Buvo planuojama, jog įgyvendinus projektą bus 
padidintos užimtumo galimyb÷s 5 tūkst. asmenų. Tikslin÷ms grup÷ms projekto metu buvo 
taikomos aktyvumo ir motyvacijos skatinimo didinant geb÷jimus planuoti karjerą bei 
konkuruoti darbo rinkoje priemon÷s, bei nustatomas bedarbių tinkamumas darbo rinkos 
programomis. Aktyvumo darbo paieškoje ir motyvacijos didinimo užsi÷mimuose dalyvavo 
7468 bedarbiai, užimtumo r÷mimo priemon÷se iš viso dalyvavo 6551 dalyvis. Šis projektas 
pad÷jo užtikrinti efektyvią bedarbių integraciją į darbo rinką, suteikdamas projekto 
dalyviams darbinių įgūdžių ir praktin÷s patirties, padidindamas jų motyvaciją. Daugiau kaip 
67 proc. šiose veiklose dalyvavusių asmenų susirado nuolatinį darbą.  

 
• Lietuvos darbo biržos administracinių geb÷jimų pl÷tra 
2006 m. s÷kmingai įgyvendintas projektas „Lietuvos darbo biržos administracinių 

geb÷jimų pl÷tra“, kuriuos buvo siekiama Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų 
personalo kvalifikacijos tobulinimo bei darbo kokyb÷s gerinimo, siekiant priartinti Lietuvos 
darbo biržos ir jos teritorinių darbo biržų teikiamų paslaugų kokybę prie Europos Sąjungos 
užimtumo tarnybų teikiamų paslaugų lygio. Lietuvos darbo biržos įstaigų sistemoje 2004 m. 
sausio 1 d. duomenimis dirbo 1397 darbuotojai (be ūkio personalo ). Iš jų mažiau negu 5 
proc. gal÷jo laisvai kalb÷ti ir rašyti anglų kalba, mažiau nei 1 proc. tur÷jo Europos 
kompiuterinio raštingumo vartotojo pažym÷jimus. Tod÷l buvo įgyvendinta personalo 
kvalifikacijos k÷limo ir ugdymo programai „Lietuvos darbo birža – besimokanti organizacija”, 
patvirtinta Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2004 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-17. 
Projektas buvo orientuotas papildyti Lietuvos darbo biržos ir jos teritorinių darbo biržų 
personalo mokymosi poreikius bendraisiais dalykais, neatsiejamais nuo tiesioginių funkcijų 
vykdymo naujomis sąlygomis. Projekte dalyvavo 185 Lietuvos darbo biržos ir teritorinių 
darbo biržų darbuotojai, kurie tobulino anglų kalbos, psichologines žinias, kompiuterio 
naudotojų įgūdžius, reikalingus teikiant kvalifikuotas paslaugas darbo biržos klientams.  

 
• Lietuvos darbo biržos paslaugų efektyvumo tyrimai ir personalo 

kompetencijų tobulinimas 
Šiuo projektu buvo siekiama stiprinti darbo biržos personalo kompetencijas bei didinti 

aktyvių darbo rinkos programų bei atviro informavimo paslaugų efektyvumą, siekiant 
teikiamų paslaugų kokybę priartinti prie ES užimtumo tarnybų teikiamų paslaugų lygio. 
Projektas ap÷m÷ 2 veiklos kryptis: pagal 1 veiklos kryptį – Lietuvos darbo biržos personalo 
bendrųjų bei specialiųjų geb÷jimų stiprinimas pagal 2 veiklos kryptį – tyrimą aktyvių darbo 
rinkos programų efektyvumo pagal tikslinių bedarbių grupių dalyvavimą programose ir 
tyrimą atviro informavimo paslaugoms įvertinti bei tobulinti. Projekto įgyvendinimo metu 
buvo atliekamas „Atviro informavimo paslaugų įvertinimo tyrimas, kurio metu buvo 
įvertintas darbo biržos klientams teikiamų atviro informavimo paslaugų Jaunimo darbo 
centruose, Informacijos ir konsultacijų centruose lygis, taip pat buvo atliktas savarankiškos 
informacijos paieškos (SIP) bei profesinio informavimo sistemų efektyvumo įvertinimas. 
Remiantis mokslinio tyrimo išvadomis bei pateiktomis rekomendacijomis buvo atliekami 
praktiniai darbo biržos klientams teikiamų informavimo paslaugų tobulinimo darbai.  

Beveik 300 Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržos darbuotojų k÷l÷ 
kvalifikaciją, gilino anglų kalbos, darbo biržos klientų karjeros konsultavimo, socialinių 
įmonių administravimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų administravimo ir 
kompiuterinio raštingumo žinias, tobulino tiesioginio darbo su klientais įgūdžius. D÷l ESF 
paramos 86 teritorinių darbo biržų darbuotojai didinę profesinius geb÷jimus socialinių 
įmonių administravimo srityje gal÷s kvalifikuotai įvertinti įmonių, siekiančių socialin÷s 
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įmon÷s statuso, pateiktus dokumentus, spręsti, ar įmon÷ pasirengusi vykdyti LR Socialinių 
įmonių įstatymo bei poįstatyminių aktų reikalavimus, vertinti įmonių verslo planus, nagrin÷ti 
paraiškas ir teikiamus dokumentus valstyb÷s pagalbai gauti pagal atskiras subsidijas. 

 
• Integracijos į darbo rinką galimybių pl÷tra 
Didžiausio BPD 2.1 priemon÷s projekto „Integracijos į darbo rinką galimybių pl÷tra“ 

tikslas – skatinti bedarbius aktyviai dalyvauti darbo rinkoje, sudarant jiems galimybes įgyti 
darbo rinkos poreikius atitinkančias kvalifikacijas, ugdant verslumą bei pl÷tojant remiamąjį 
įdarbinimą. Šiuo Lietuvos darbo biržos įgyvendinamu projektu buvo siekiama skatinti 
bedarbius aktyviai dalyvauti darbo rinkoje, sudarant jiems galimybes įgyti darbo rinkos 
poreikius atitinkančias kvalifikacijas, ugdant verslumą bei pl÷tojant remiamąjį įdarbinimą.  

Projektas įgyvendintas visose 46 Lietuvos teritorin÷se darbo biržose. Į projekto veiklas 
įtraukta beveik 19 tūkst. dalyvių, kuriems buvo suteikta galimyb÷ įgyti paklausias darbo 
rinkoje profesines kvalifikacijas, kompiuterinio raštingumo geb÷jimus, įsigyti vairuotojo 
pažym÷jimą. Projekto įgyvendinimo pradžioje Vytauto Didžiojo universitetas pareng÷ 2 
specialias profesinio konsultavimo ir orientavimo programas. Užsi÷mimų pagal šias 
programas metu 5050 projekto dalyvių, padedami teritorinių darbo biržų specialistų, 
analizavo, tai trukdo jiems susirasti darbą ir s÷kmingai įsidarbinti. Taip pat mok÷si 
prisistatyti darbdaviui, parengti gyvenimo aprašymą, planuoti profesinę karjerą. Baigę 
profesinio orientavimo ir konsultavimo programas projekto dalyviai buvo siunčiami mokytis 
pagal pageidaujamą mokymo programą arba dalyvavo remiamojo įdarbinimo priemon÷se.  

Įvertinę savo sugeb÷jimus projekto dalyviai iš daugiau nei 80 profesinio mokymo 
programų rinkosi labiausiai atitinkančią jų poreikius. Profesiniame mokyme dalyvavo ir 
baig÷ per 4000 ieškančių darbo asmenų, beveik 80 proc. baigusių mokslus ir įgijusių 
specialybę projekto dalyvių s÷kmingai įsidarbino. 

Per 1,5 tūkst. asmenų, kurie planavo prad÷ti verslą, buvo mokomi verslumo ugdymo 
pagrindų. Užsi÷mimų metu buvo skatinamas savarankiškas užimtumas bei ugdomi 
verslumo įgūdžiai; teikiama parama, planuojantiems dirbti pagal lengvatinius verslo 
liudijimus bei steigiantiems savo verslo įmones; teikiamos konsultacijos valstyb÷s finansin÷s 
paramos ir mokesčių lengvatų klausimais. Daugiau kaip pus÷ verslumo ugdymo kursus 
baigusių asmenų įsidarbino arba įsigijo verslo liudijimą. 

Kompiuterinio raštingumo kursai. Kiekvienam ieškančiam darbo asmeniui 
naudingos IT ir kompiuterinio raštingumo žinios. Per 5050 programos dalyvių išmoko 
naudotis moderniomis IT, jiems suteikti papildomi profesiniai geb÷jimai, kurie yra svarbūs 
šių dienų darbo rinkoje, kompiuteris jiems tapo kasdieniu darbo įrankiu. Net 3014 asmenų 
baigę šiuos kursus įsidarbino.  

Per 1 tūkst. projekto dalyvių lank÷ vairavimo kursus ir įgijo įvairių kategorijų 
vairuotojo pažym÷jimą. Šiems asmenims suteiktos galimyb÷s pasirinkti įvairias vairavimo 
kategorijas, paskatintas teritorinis mobilumas ir konkurencingumas darbo rinkoje. Kursų 
dalyviams tapo gerokai lengviau susirasti darbą, nes jo ieškant, vairuotojo pažym÷jimas yra 
vienas iš pagrindinių reikalavimų ir privalumų. Net 82 proc. vairavimo kursų dalyvių 
įsidarbino. 

Įdarbinimo subsidijuojant arba darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo priemon÷je 
dalyvavo labiausiai socialiai pažeidžiamos bedarbių grup÷s: moterys, jaunimas, ilgalaikiai 
bedarbiai, asmenys, neturintys darbo patirties. 5,5 tūkst. ilgai nedirbusių asmenų įdarbinti 
subsidijuojant, jiems suteikta galimyb÷ sugrįžti į darbo rinką ir įsitvirtinti nuolatiniam darbui. 
1,9 tūkst. asmenų dalyvaujant darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo priemon÷je suteikta galimyb÷ 
įgytas profesines žinias ir trūkstamus praktinius įgūdžius įtvirtinti tiesiogiai darbo vietoje. 

BPD įgyvendinimo laikotarpiu buvo panaudota ir pripažinta deklaruotinomis EK 
37,075 mln. EUR išlaidų, iš jų 27,805 mln. EUR ES paramos l÷šų ir 9,269 mln. EUR 
nacionalinių viešųjų l÷šų. Tai sudaro 100,1 proc. BPD 2.1 priemonei suplanuotų l÷šų. 
S÷kmingas priemon÷s projektų įgyvendinimas pad÷jo pasiekti ir ženkliai viršyti visus 
suplanuotus rodiklius, išskyrus mažesnes nei planuota mokymo dalyvių tęstinio mokymosi 
apimtis d÷l objektyvių priežasčių. 
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Pav. 56. BPD 2.1 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, mln. EUR61.  
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Įgyvendinant BPD 2.1 priemonę, paramos l÷šos pasiskirst÷ Lietuvoje tolygiai ir 

proporcingai apskrityse gyvenantiems darbingo amžiaus gyventojams, kiek daugiau teko 
Vilniaus apskričiai (28,3 proc. priemon÷s l÷šų), tačiau tai aiškintina tuo, kad čia gyvena apie 
trečdalį šalies gyventojų, sukoncentruotos įmon÷s, švietimo, mokymo ir perkvalifikavimo 
įstaigos bei institucijos ir įstaigos. Tuo tarpu teritoriniu darbo biržų, kitų mokymo ir 
perkvalifikavimo įstaigų plati regionin÷ sklaida užtikrino tolygesnį paramos l÷šų 
pasiskirstymą regioniniu mastu. 

 
Pav.  57. Paramos pagal BPD 2.1 priemonę pasiskirstymas pagal apskritis. 

2,55

4,87

3,98

1,69

3,61

3,72

1,77

2,20

2,21

10,47

Alytaus

Kauno

Klaip÷dos

Marijampol÷s

Panev÷žio

Šiaulių

Taurag÷s

Telšių

Utenos

Vilniaus

mln. EUR proc.

Klaip÷dos
10,7%

Kauno
13,1%

Marijampol÷s
4,5%

Alytaus
6,9%

Panev÷žio
9,7%

Telšių
5,9%

Šiaulių
10,0%

Taurag÷s
4,8%

Vilniaus
28,3%

Utenos
6,0%

 
 
Priemon÷s įgyvendinimas 2008 ir 2009 m. 
 
2008 m. išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 15,045 mln. 

EUR, iš jų 11,284 mln. EUR – ESF l÷šų, o 2009 m. išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis 
deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 0,887 mln. EUR, iš jų 0,665 mln. EUR – ESF l÷šų.  

 

                                           
61 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo. 
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Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui 
 
Įgyvendinant BPD 2.1 priemonę įvyko tokie pokyčiai, svarbūs šios priemon÷s 

įgyvendinimui: situacijos darbo rinkoje esminis pasikeitimas, ekonomikos augimas. 
 

• Situacijos darbo rinkoje esminis pasikeitimas 
D÷l spartaus ekonominio augimo ir did÷jusios emigracijos, sumaž÷jo darbo j÷gos 

pasiūla ir išaugo paklausa, sparčiai augo darbo j÷gos kaina, augo migracija į didžiuosius 
Lietuvos miestus, taip didindama regioninius nedarbo skirtumus. Poreikis aukštai 
kvalifikuotai darbo j÷gai augo sparčiau nei nekvalifikuotai. Tod÷l pagal šią priemonę 
įgyvendintų veiklų poreikis dar labiau augo, pvz., d÷l projektų darbo rinką papild÷ apie 9 
tūkst. kvalifikuotų specialistų, kurie mokyti paklausiausių tuo metu darbo rinkoje profesijų .  

 
• Ekonomikos augimas 
Sparčiai augusi iki 2008 m. Lietuvos ekonomika sudar÷ palankias sąlygas įsidarbinti 

buvusiems bedarbiams ir persikvalifikavusiems beveik visuose ūkio sektoriuose.  
 
Priemon÷s įgyvendinimo problemos  
 
Įgyvendinant BPD 2.1 priemonę, be pagrindinių BPD II prioriteto problemų buvo 

susidurta su šiomis specifin÷mis problemomis: per didelis mokymų intensyvumas, mokymų 
paslaugų trūkumas rinkoje ir nevienoda jų kokyb÷, d÷l itin didelio dokumentų skaičiaus 
didelis ESFA tekęs darbo krūvis ir d÷l to užtrukusio vertinimo, dalis mokymų prarado 
aktualumą. 

 
Lentel÷ 92. Pagrindin÷s problemos, iškilusios įgyvendinant BPD 2.1 priemonę, ir jų 
sprendimo būdai. 

Problemos Sprendimo būdai 
Didel÷s ĮI teikiamų veiklas ir išlaidas 
pagrindžiančių duomenų bei dokumentų 
apimtys. 

Suderinus su ESFA buvo mažinamos 
reikalaujamų teikti dokumentų apimtys 
(pvz. vietoje pavirtintų kopijų teikiamos 
suvestin÷s). Modifikuotos ir projektų 
administravimui adaptuotos Lietuvos darbo 
biržos kompiuterin÷s (steb÷senos bei 
finansin÷s apskaitos) sistemos. 

Ilgai užtrukusios mokymo paslaugų viešųjų 
pirkimų procedūros, didel÷s apimties 
konkursai su ilgesn÷mis pirkimo 
procedūromis d÷l platesn÷s projektų 
apr÷pties (projektai ap÷m÷ visą Lietuvos 
teritoriją). 

Pateikti siūlymai profesinį mokymą 
organizuoti ne per viešuosius pirkimus, bet 
patvirtinti bedarbio krepšelį, kad bedarbis 
gal÷tų pats pasirinkti mokymo įstaigą pagal 
pageidaujamą mokymo programą. Taip pat 
ESFA organizavo konsultacijas ir mokymus 
viešųjų pirkimų klausimais. 

Per ilgas laikotarpis nuo paraiškos pateikimo 
ir mokymų pradžios, d÷l to iš esm÷s keit÷si 
mokymo sąlygos, pavyzdžiui, sumaž÷jo 
konkrečių mokymų aktualumas. 

Suderinus su ESFA buvo koreguojamos 
mokymų temos. 

 
Priemon÷s tikslo ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 
BPD 2.1 priemon÷s tikslo buvo siekiama įgyvendinant 2 uždavinius. 
 

1 uždavinys – pl÷toti aktyvių darbo rinkos politikos priemonių taikymą, skatinti 
bedarbius ir tuos, kuriems gresia nedarbas, dalyvauti šiose priemon÷se. 

Veiklos sritys  

1 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− aktyvių darbo rinkos politikos priemonių, leidžiančių didinti bedarbių 
užimtumo geb÷jimus bei galimybes susirasti darbą, užtikrinančių 
nedarbo prevenciją, pl÷tra ir įgyvendinimas (profesinis informavimas, 
konsultavimas, orientavimas, profesinis mokymas, mokymo programų 
rengimas, pagalba įsidarbinant, vietinių užimtumo iniciatyvų projektai ir 
t. t.); 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 

 249 

− savarankiškos informacijos paieškos sistemų pl÷tra; 
− „mini” darbo biržų pl÷tra įmon÷se, d÷l struktūrinių pokyčių 
numatančiose atleisti daug darbuotojų; 

− darbo rinkos politikos programų efektyvumo tyrimai ir programų 
tobulinimas;  

− naujų paslaugų ieškantiems darbo ir darbdaviams teikimas, naujų 
metodų ir priemonių kūrimas ir diegimas darbo biržose. 

Įgyvendinimas 

1 uždavinio įgyvendinimas gali būti vertinamas BPD priede nustatytu 
pasiekimo rodikliu „Išmokytų naudos gav÷jų veiklos pabaigoje skaičius“ 
(planuota išmokyti 10 000 naudos gav÷jų, iš kurių prioritetin÷s tikslin÷s 
grup÷s – moterys, turi sudaryti ne mažiau kaip 5000, jaunimas iki 25 
metų – ne mažiau kaip 3000 ir ilgalaikiai bedarbiai – ne mažiau kaip 3000 
asmenų). Išmokytų naudos gav÷jų veiklos pabaigoje skaičius BPD 
įgyvendinimo pabaigoje siek÷ 28 145, vietoje planuotų 10 000, t. y. viršijo 
planuojamus 2,8 karto, tuo tarpu išmokytų moterų skaičius viršijo net 4 
kartus (išmokyta 20 019 moterų vietoje planuotų 5000), jaunimo iki 25 m. 
–2,04 karto (6129 vietoje numatytų 3000), ilgalaikių bedarbių 1,78 karto 
daugiau (5352 vietoje 3000 ilgalaikių bedarbių). Atkreiptinas d÷mesys į 
tai, kad moterų naudos gav÷jų skaičius, vietoje planuotų 50 proc. visų 
besimokančių, sudar÷ 70,4 proc. Tokį pasiskirstymą tarp lyčių nul÷m÷ 
aukštesni moterų nedarbo rodikliai. 
Dauguma BPD 2.1 priemon÷s rezultatų rodiklių, panašiai kaip ir 
pasiekimų, pasiekti ir ženkliai viršijo BPD priede numatytus rodiklių 
dydžius: pvz., įdarbinimo rodiklis po aktyvinimo sudar÷ 65 proc. Bendras 
moterų įdarbinimo rodiklis po aktyvinimo vietoje numatytų 2500 pasiek÷ 
15356, t. y. viršijo pradinius planus 514,24 proc. BPD priede buvo 
įsipareigota, kad 6000 dalyvių įgis profesinę kvalifikaciją, iš jų prioritetin÷s 
tikslin÷s grup÷s – moterys, turi sudaryti ne mažiau kaip 3000, jaunimas iki 
25 metų – ne mažiau kaip 2000 ir ilgalaikiai bedarbiai – ne mažiau kaip 
1500 asmenų. Įgyvendinus priemonę profesinę kvalifikaciją įgijo 166,7 
proc. daugiau asmenų negu planuota, iš jų moterų buvo daugiau 102,5 
proc., jaunimo iki 25 metų daugiau 24,65 proc., ilgalaikių bedarbių, 
kuriems buvo suteikta profesin÷ kvalifikacija, rodiklis pasiektas 97,8 proc. 
atspindintis ilgalaikių bedarbių skaičiaus maž÷jimo tendencijas. Skirtingai 
nei aukščiau įvardinti, visi rezultatų rodikliai, susiję su tolimesniu projekto 
dalyvių mokymųsi buvo nepasiekti: planuotas bendras dalyvių, kurie tęs÷ 
mokymąsi, skaičius sudar÷ 1000 asmenų, iš jų 450 moterys, 300 – 
jaunimas iki 25 metų, 70 – ilgalaikiai bedarbiai, atitinkamai pasiekti 
rodikliai sudar÷ 105 asmenis, iš kurių moterys sudar÷ 76, jaunimas iki 25 
metų – 67, ilgalaikiai bedarbiai – 36. Pagrindin÷ žemo šio rodiklio 
pasiekimo priežastis ta, kad projekto įgyvendinimo metu dalyviai įgijo 
profesinę kvalifikaciją ir valstyb÷s pripažintą teisę verstis tam tikra veikla 
ir taip greičiau įsiliejo į darbo rinką, netaikant papildomų darbo rinkos 
skatinimo priemonių. Tod÷l, esant didelei darbo j÷gos paklausai ir 
kvalifikuotų darbuotojų trūkumui, dauguma buvusių projekto dalyvių 
netęs÷ mokymosi kitose mokymo įstaigose, bet iš karto prad÷jo dirbti 
pagal įgytą profesiją.  
Įgyvendinant priemonę buvo atlikti 2 moksliniai tyrimai, skirti įvertinti 
darbo biržos teikiamų paslaugų kokybę bei pateikti rekomendacijas d÷l jų 
efektyvinimo ir tobulinimo. Tyrimų „Atviro informavimo paslaugų 
įvertinimo tyrimas“ metu buvo įvertintas darbo biržos klientams teikiamų 
atviro informavimo paslaugų Jaunimo darbo centruose, Informacijos ir 
konsultacijų centruose lygis, taip pat atliktas savarankiškos informacijos 
paieškos (SIP) bei profesinio informavimo sistemų  efektyvumo 
įvertinimas. Tyrimo „Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo 
tyrimas“ metu buvo įvertintas darbo biržos organizuojamų aktyvių darbo 
rinkos politikos priemonių efektyvumas. Remiantis mokslinių tyrimo 
išvadomis bei pateiktomis rekomendacijomis atliekami praktiniai darbo 
biržos klientams teikiamų informavimo paslaugų tobulinimo darbai. 
Taikydama mokslinių tyrimų rekomendacijas praktikoje, darbo birža didino 
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savo veiklos efektyvumą, gerino teikiamas paslaugas. Įgyvendinant 
veiklos sritį „Naujų paslaugų ieškantiems darbo ir darbdaviams teikimas, 
naujų metodų ir priemonių kūrimas ir diegimas darbo biržose“ Lietuvos 
darbo rinkos mokymo tarnyba pareng÷ po 3 aktyvinimo ir motyvacijos 
didinimo programas bei pasitik÷jimo savimi, profesinio orientavimo ir 
profesin÷s karjeros planavimo programas. Programų trukm÷ nuo 21 iki 48 
valandų. Konkrečios programos buvo taikomos atsižvelgiant į ieškančių 
darbo asmenų tikslin÷s grup÷s, motyvacijos, bei pasirengimo dalyvauti 
profesiniame mokyme ar užimtumo r÷mimo programose. Projekte 
„Integracijos į darbo rinką galimybių pl÷tra“ Vytauto Didžiojo universitetas 
pareng÷ 2 profesinio orientavimo ir konsultavimo programas bei apmok÷ 
teritorinių darbo biržų darbuotojus pagal jas vesti užsi÷mimus tikslin÷ms 
grup÷ms. Programomis siekiama pad÷ti bedarbiams pasirinkti paklausią 
darbo rinkoje profesiją ir dalyvauti profesinio mokymo ir neformalaus 
švietimo programose, taip pat stiprinti bedarbių motyvaciją ir pad÷ti 
apsispręsti dalyvauti darbo įgūdžių įgijimo r÷mimo ir/ar įdarbinimo 
subsidijuojant priemon÷se. 
Apibendrinant, galima teigti, jog absoliuti dauguma BPD priede numatytų 
rodiklių buvo pasiekti bei viršyti.  

Uždavinio 
pasiekimas 

1 uždavinys vertintinas kaip įgyvendintas, nes buvo pasiektas BPD 
priede nustatytas BPD 2.1 priemon÷s poveikio rodiklis – 1,5 proc. nedarbo 
maž÷jimas, lyginant su 2003 m. SD duomenimis (12,3 proc.). 
Ataskaitiniais 2008 m. nedarbo lygis šalyje siek÷ 5,8 proc. t. y. buvo 6,5 
procentiniais punktais mažesnis bei atitinkamai keletą kartų viršijantis 
planuotą poveikio mastą.  

 
2 uždavinys – didinti darbo biržos sistemos institucinius geb÷jimus. 

Veiklos sritis  

2 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šia veiklos sritimi: 
− darbo biržos sistemos veiklos efektyvumo ir darbo kokyb÷s gerinimas; 
darbo biržos administracinių geb÷jimų stiprinimas; darbuotojų 
kvalifikacijos k÷limas ir kokyb÷s valdymo sistemų įdiegimas. 

Įgyvendinimas 

Beveik 500 Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržos darbuotojų 
buvo įtraukta į įvairaus pobūdžio veiklas: jie k÷l÷ kvalifikaciją, gilino anglų 
kalbos, darbo biržos klientų karjeros konsultavimo, socialinių įmonių 
administravimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų administravimo bei 
kompiuterinio raštingumo žinias, tobulino tiesioginio darbo su klientais 
įgūdžius. D÷l ESF paramos 86 teritorinių darbo biržų darbuotojai gilino 
žinias reikalingas įgyvendinti LR Socialinių įmonių įstatymą bei 
administruoti valstyb÷s pagalbos teikimą socialin÷ms įmon÷ms, po 
mokymų specialistai  gal÷s kvalifikuočiau įvertinti įmonių, siekiančių 
socialin÷s įmon÷s statuso, pateiktus dokumentus, spręsti, ar įmon÷ 
pasirengusi vykdyti LR Socialinių įmonių įstatymo bei poįstatyminių aktų 
reikalavimus, vertinti įmonių verslo planus, nagrin÷ti paraiškas ir 
teikiamus dokumentus valstyb÷s pagalbai gauti pagal atskiras subsidijas. 
Kita labai svarbi Lietuvos darbo biržos veiklos sritis – naujų darbo vietų 
kūrimo skatinimas, įgyvendinant vietinių užimtumo iniciatyvų projektus. 
Vertinant projektų paraiškas būtina mok÷ti numatyti galimas projekto 
įgyvendinimo problemas, bankroto tikimybę, prognozuoti projektų 
tęstinumo perspektyvas. Įgyvendinant uždavinį 90 teritorinių darbo biržų 
darbuotojų k÷l÷ kvalifikaciją vietinių užimtumo iniciatyvų projektų 
administravimo srityje. Taigi, galima teigti, kad Lietuvos darbo biržos 
administraciniai geb÷jimai buvo efektyviai sustiprinti. 

Uždavinio 
pasiekimas 

2 uždavinys vertintinas kaip įgyvendintas. Administracinius geb÷jimus 
sustiprino 482 Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų darbuotojai. 
Darbo biržos teikiamų paslaugų, darbo rinkos politikos priemonių ir 
programų efektyvumo tyrimo metu buvo įvertintas darbo biržos klientams 
teikiamų atviro informavimo paslaugų Jaunimo darbo centruose, 
Informacijos ir konsultacijų centruose lygis, taip pat buvo atliktas 
savarankiškos informacijos paieškos (SIP) bei profesinio informavimo 
sistemų efektyvumo įvertinimas. Remiantis mokslinio tyrimo išvadomis bei 
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pateiktomis rekomendacijomis buvo atliekami praktiniai darbo biržos 
klientams teikiamų informavimo paslaugų tobulinimo darbai.  

 
BPD 2.1 priemon÷s tikslas – siekiant mažinti nedarbą ir užkirsti kelią ilgalaikiam 
nedarbui, gerinti bedarbių užimtumo geb÷jimus, jų integraciją į darbo rinką. 
Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys – įgyvendintas; 
2 uždavinys – įgyvendintas. 

Tikslo 
pasiekimas 

Priemon÷s tikslas vertintinas kaip visiškai pasiektas, nes buvo įgyvendinti 
abu nustatyti uždaviniai ir kadangi buvo viršytas planuotas nedarbo 
maž÷jimo rodiklis (vietoje planuoto 1,5 proc. sumaž÷jimo buvo pasiektas 
6,5 procentinio punkto nedarbo sumaž÷jimas). 

 
Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
D÷l BPD 2.1 priemon÷s intervencijų sukurtos ar išsaugotos darbo vietos neabejotinai 

reikšmingai prisid÷jo ne tik prie bendro Lietuvos nedarbo lygio sumaž÷jimo, įskaitant 
pažeidžiamiausias visuomen÷s grupes, bet ir prie regioninių netolygumų mažinimo, nors ir 
ne tokiu mastu, kaip tik÷tasi. 

BPD priede buvo nustatytas BPD 2.1 priemon÷s poveikio rodiklis – 1,5 proc. nedarbo 
maž÷jimas, lyginant su 2003 m. SD duomenimis (12,3 proc.). Ataskaitiniais 2008 m. 
nedarbo lygis šalyje siek÷ 5,8 proc. t. y. buvo 6,5 procentiniais punktais mažesnis bei 
atitinkamai keletą kartų viršijantis planuotą poveikio mastą. Ekonometrinio modeliavimo 
rezultatai rodo, jog bendras paramos rezultatyvumas (2008 m. pabaigai) kuriant ir 
išsaugant darbo vietas yra pakankamas. Iš apie 8 procentinių punktų nuo 2003 m. 
sumaž÷jusio nedarbo lygio šalyje, apie 2 procentiniai punktai gali būti priskirti BPD 
intervencijomis (įskaitant BPD 2.1 priemonę). Glaudi (teigiama) koreliacija tarp nedarbo 
lygio sumaž÷jimo ir įvertintų sukurtų ar išsaugotų darbo vietų skaičiaus apskrityse taip pat 
leidžia manyti, jog parama reikšmingai prisid÷jo prie nedarbo lygio mažinimo apskrityse, 
kuriose BPD įgyvendinimo pradžioje nedarbo lygis buvo aukštesnis nei vidutiniškai šalyje62. 

 
Lentel÷ 93. Užimtumo rodikliai 2006–2008 m. 

Metai 2006 2007 2008 
Bedarbiai, tūkst. 89,3 69 94,3 
Darbo j÷ga, tūkst. 1588,3 1603,1 1614,3 
Nedarbo lygis, % 5,6 4,3 5,8 
Užimtieji, tūkst. 1499 1534,2 1520 
Šaltinis: SD  

 
Kita vertus, 2008–2009 m. makroekonomin÷ situacija iš esm÷s pasikeit÷ d÷l kilusios 

pasaulin÷s ekonomin÷s kriz÷s, kuri pakoregavo ir užimtumo rodiklius. SD gyventojų 
užimtumo tyrimo duomenimis, nedarbo lygis ūgtel÷jo nuo 11,9 proc. pirmąjį 2009 m. 
ketvirtį iki 13,6 proc. antrąjį ketvirtį. 2009 m. antrą ketvirtį šalyje buvo 223 tūkst. bedarbių 
ir jų skaičius toliau did÷jo. Didžiąją bedarbių dalį – 83,4 proc. – sudar÷ asmenys, kurie 
nurod÷ anksčiau dirbę. Dauguma analitikų prognozuoja tolesnį nedarbo lygio augimą, galinti 
siekti 18 proc. 

Šalyje nedarbo apimčių pokyčius šalia vykdytos šios BPD priemon÷s l÷m÷ ir daugelis 
kitų veiksnių, tod÷l tiesioginį įgyvendinamų projektų poveikį nedarbo maž÷jimui įvertinti 
sud÷tinga. Didžiausią įtaką užimtumui tur÷jo struktūrin÷s sąlygos ir sisteminiai veiksniai, 
tačiau esant tam tikriems rinkos trūkumams, pagrįstos specifin÷s priemon÷s, kurios turi 
poveikį trumpuoju laikotarpiu, tačiau nebūtinai užtikrina poveikio ilgalaikiškumą. Specifin÷s 
priemon÷s susijusios su darbdaviams, darbuotojams, bedarbiams ir kitoms socialin÷ms 
grup÷ms taikomomis subsidijomis, įvairiomis išmokomis, lengvatomis ir specialiomis 
nefinansin÷mis (mokymo, informavimo, konsultavimo ir pan.) priemon÷mis. Įvertinus BPD 
2.1 priemon÷s investicijų pobūdį, ją didžiąja dalimi galima priskirti prie specifinių finansinių 
priemonių. BPD priemon÷ yra finansinis instrumentas, jis neapima darbo rinkos ar verslo 

                                           
62 SF poveikio užimtumui įgyvendinant BPD vertinimas. Galutin÷ ataskaita. 2008 m. sausio 15 d. paslaugų 

teikimo sutartis tarp FM ir Viešosios politikos ir vadybos instituto. 
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aplinkos teisinio reguliavimo ir panašių priemonių, kurios yra kitų strateginių nacionalinių 
dokumentų objektas.  

Nustatyta, kad užimtumo didinimo tikslas buvo vis dar aktualus baigiant įgyvendinti 
BPD, nes išliko kai kurios buvusios užimtumo problemos (struktūrinis nedarbas), o ūkio 
kritimas gali v÷l padidinti nedarbo rodiklius. Be to, Lietuva atsilieka nuo daugelio kitų ES 
šalių pagal ūkio produktyvumo rodiklius ir aukštesnę prid÷tinę vertę kuriančių sektorių dalį 
ekonomikoje; tai kelia nuolatinę gr÷smę esamų darbo vietų išsaugojimui. BPD 2.1 
priemon÷s užimtumo didinimo tikslai ir uždaviniai atitinka dabartiniuose / aktualiuose ES ir 
nacionalinio lygmens strateginiuose dokumentuose įvardintus su užimtumu susijusius tikslus 
ir šiandieninius tikslinių grupių (regionų, sektorių) poreikius pasikeitus socialinei-ekonominei 
situacijai Lietuvoje BPD įgyvendinimo metu. 
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2.2.1.2 BPD 2.2 priemon÷. Darbo j÷gos kompetencijos ir geb÷jimų prisitaikyti 
prie pokyčių ugdymas  

Viena pagrindinių problemų, su kuria susidūr÷ augusi Lietuvos ekonomika 2004–2006 
m. laikotarpiu – kvalifikuotos darbo j÷gos trūkumas, ypač tam tikruose ekonomikos 
sektoriuose. D÷l ekonomikoje vykusių struktūrinių pokyčių žmon÷ms reik÷jo pakeisti 
profesiją arba įgyti naujų įgūdžių ir kvalifikacijų. Nepakankamai aktyvus darbingo amžiaus 
asmenų geb÷jimų stiprinimas, l÷tas darbuotojų prisitaikymas prie sparčiai kintančių darbo 
rinkos sąlygų, atitinkamai l÷m÷ l÷tą darbo našumo augimą, žemą įmonių ir organizacijų 
produktyvumą ir konkurencingumą.  

Siekiant išspręsti identifikuotas problemas, BPD 2.2 priemon÷ buvo skirta 
investicijoms į darbuotojų mokymą ir įgūdžių formavimą, kad jie gal÷tų prisitaikyti prie 
darbo rinkos pokyčių ir sparčiai kintančių darbdavių poreikių, taip skatinant verslo įmonių 
konkurencingumą visame Lietuvos ūkyje. Įgyvendinant šią priemonę, subsidijų forma 
parama buvo teikiama  pramon÷s ir verslo įmonių dirbančių kvalifikacijos, žinių ir geb÷jimų 
lygio k÷limui bei dirbančiųjų sugeb÷jimų prisitaikyti prie rinkos pokyčių, k÷limui, prioritetą 
teikiant darbuotojams, esantiems socialiai nepalankioje pad÷tyje, taip pat SVV įmon÷ms. 
Taip pat, šios priemon÷s pagalba buvo investuojama į valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir 
įstaigų bei jų įsteigtų viešųjų įstaigų  darbuotojų ir vadovų mokymą bei socialinio dialogo 
pl÷trą. Tuo pat metu priemon÷s pagalba buvo remiamasi gyventojų kompiuterinio 
raštingumo ugdymas bei kryptingai skatinamas probleminių Lietuvos teritorijų gyventojų 
kompetencijų didinimas. Investicijoms į šias sritis buvo skirtos 5 priemon÷s veiklos sritys, 
pagal kurias buvo finansuojami šios priemon÷s projektai.   

 
Tikslas ir uždaviniai 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Didinti verslo įmonių konkurencingumą visame Lietuvos ūkyje, investuojant į 
mokymą ir įgūdžių formavimą, kad darbuotojai prisitaikytų prie darbo rinkos 
pokyčių ir sparčiai kintančių darbdavių poreikių. 
• Pasiekti, kad visų lygių specialistų mokymas atitiktų kintančius ekonomikos 

poreikius (1); 
• Tobulinti dirbančiųjų kvalifikaciją, kelti žinių lygį (2); 
• Stiprinti socialinę partnerystę (3); 

Priemon÷s 
uždaviniai 

• Diegti naujas darbo organizavimo įmon÷se formas, tokias kaip lankstus darbo 
organizavimas, darbas ne visą darbo dieną ir t. t. (4). 

  Uždaviniai 
− parama pramon÷s, verslo įmonių darbuotojų mokymui, 
kvalifikacijos tobulinimui ir perkvalifikavimui; mokymo darbo 
vietoje organizavimui; lanksčių darbo ir darbo organizavimo 
metodų diegimui; 

(1) (2) (4) 

− parama valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų 
mokymui, kvalifikacijos tobulinimui ir perkvalifikavimui; lanksčių 
darbo ir darbo organizavimo metodų įdiegimui;  

(1) (2) (4) 

− socialin÷s partneryst÷s pl÷tojimas; (3) 
− gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas; (1) (2)  

 

Veiklos 
sritys 

− gyventojų, gyvenančių problemin÷se teritorijose ir tose, kuriose 
vyksta esminiai ekonomin÷s veiklos pertvarkymai (pavyzdžiui, IAE 
regionas) arba privatizuojamos valstybin÷s įmon÷s, 
perkvalifikavimas arba kvalifikacijos k÷limas. 

(1) (2) (4) 

 
BPD 2.2 priemon÷s suderinamumas išryšk÷jo su BPD 1.5 priemone, kadangi buvo 

kuriama infrastruktūra, skirta mokymui, ir kvalifikacijos k÷limui, bei kitomis BPD II 
prioriteto priemon÷mis, kaip apsprendžiančiomis kitus su darbo j÷ga susijusius tiesioginius ir 
netiesioginius veiksnius, su BPD 3.3 priemone, nes ugdant gyventojų kompiuterinį 
raštingumą buvo galima pasinaudoti teikiamomis viešosiomis e-paslaugomis įvairiomis 
duomenų baz÷mis ir registrais, kurių diegimas buvo finansuojamas per BPD 3.3 priemonę, 
su BPD 3.1 priemone, kadangi perkvalifikuota darbo j÷ga tur÷jo naujas galimybes įsidarbinti 
modernizuojamose įmon÷se, bei su žem÷s ūkio priemon÷mis – BPD 4.3 priemone, nes 
modernizuotose tokiose įmon÷se gal÷jo įsidarbinti buvę bedarbiai ar persikvalifikavusieji, ir 
BPD 4.4 priemone, kur buvo suteiktos įsidarbinimo galimyb÷s su kaimo pl÷tra susijusiose 
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ūkio srityse. 
 
Priemon÷s finansinis įgyvendinimas  
 
Pagal BPD 2.2 priemonę buvo planuota paskirstyti 39,315 mln. EUR paramos sumą 

(2004- 04-30 BPD priedas), iš jų 29,486 mln. EUR – ESF l÷šų, kuri po BPD priedo 
patikslinimo padidinta iki 63,614 mln. EUR, iš jų 47,71 mln. EUR – ESF l÷šos. BPD 2.2 
priemon÷s l÷šomis paremtas 236 projektų įgyvendinimas, kuriems paskirta 66,298 mln. 
EUR paramos, iš jų 47,953 mln. EUR – ESF l÷šos (iš viso buvo pasirašytos 245 paramos 
sutartys, tačiau 9 nutrauktos d÷l projektų vykdytojų organizacijų vidaus situacijos 
pasikeitimo, pvz., gr÷sęs įmon÷s bankrotas, pasikeitusi organizacijos mokymų strategija, 
naujų įmon÷s akcininkų projekto naudos vertinimas, projekto administravimo įgūdžių stoka, 
nesugeb÷jimas užtikrinti nuosavo įnašo į projektą, tikslin÷s grup÷s / darbuotojų 
sumaž÷jimas, įmon÷s reorganizavimas ir kt.), tarp jų papildoma parama, kuri buvo 
pasiskirstyta siekiant didesn÷s socialin÷s ir ekonomin÷s naudos. Per BPD įgyvendinimo 
laikotarpį pagal BPD 2.2 priemonę buvo išmok÷ta ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK 
66,298 mln. EUR paramos l÷šų, iš jų 47,953 mln. EUR sudar÷ ES l÷šos. 

 
Pav. 58. BPD 2.2 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius vnt. 
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Daugiausia projektų įgyvendinta pagal veiklos sritis „Parama pramon÷s, verslo įmonių 

dirbančiųjų mokymui (140 projektai arba 59 proc. nuo visų pagal šią priemonę 
įgyvendinamų projektų) ir pagal veiklos sritį „Parama valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir 
įstaigų dirbančiųjų mokymui“ (71 projektas arba 30 proc. nuo visų pagal šią priemonę 
įgyvendinamų projektų). Pagal veiklos sritį „Socialin÷s partneryst÷s pl÷tojimas“ įgyvendinti 
6 projektai, pagal veiklos sritį „Gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas“ – 16 projektų 
ir pagal sritį „Probleminių teritorijų“ – 3 projektai. 

Pagal šią priemonę įgyvendinamiems projektams finansavimas buvo skirtas dviem 
etapais. Su pirmąja dalimi projektų vykdytojų sutartys buvo pasirašytos 2005 m. kovo 
m÷n., nors  kvietimo teikti paraiškas buvo paskelbtas 2004 m. liepos m÷n. Pakankamai 
ilgas atotrūkis tarp kvietimo teikti paraiškas ir sutarčių įgyvendinimo pradžios buvo visų 
pirma nulemtas ilgos projektų paraiškų vertinimo ir atrankos trukm÷s (vidutiniškai 5 
m÷n.)63. Net ir prad÷jus projektų įgyvendinimą, d÷l projektų vykdytojų nepatyrimo ir 
sud÷tingų pirkimų procedūrų projektų įgyvendinimas įsib÷g÷jo tik 2006 m. Tais pačiais 
metais buvo sudarytos paramos sutartys likusiai nepanaudotai BPD 2.2 priemonei skirtų 
l÷šų daliai.  

D÷l aukščiau pamin÷tų priežasčių ir prisiimtų priemon÷s įsipareigojimų, projektų 
finansavimas vyko dviem etapais, t. y. organizuojant kvietimus teikti paraiškas 2004 ir 2005 
m., šios priemon÷s įgyvendinimui skirtų l÷šų panaudojimas programavimo laikotarpio 
pradžioje vyko l÷tai ir didžiausią intensyvumą pasiek÷ 2007–2008 m. 2004–2005 m. 
panaudojimas siek÷ tik 278 653 EUR paramos l÷šų, o intensyviausiais panaudojimo prasme 
2007 ir 2008 m. atitinkamai buvo pasinaudota 28,29 ir 31,45 mln. EUR.  

 

                                           
63 Šaltinis: Pirmojo programavimo laikotarpio SF paramos švietimui ir mokslui administravimo patirties 

vertinimas. Tyrimo ataskaita. VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas 2007. 
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Pav. 59. BPD 2.2 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas  
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, mln. EUR64. 
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• Veiklos sritis „Parama pramon÷s, verslo įmonių dirbančiųjų mokymui“ 
Pagal 1-ąją veiklos sritį buvo remiami individualūs ar kompleksiniai pramon÷s ir verslo 

įmonių darbuotojų bei vadovų mokymų, kvalifikacijos k÷limo bei perkvalifikavimo, mokymų 
darbo vietoje projektai. Taip pat pagal šią priemonę verslo įmon÷ms buvo teikiama 
galimyb÷ projektų pagalba diegti lanksčias darbo ir darbo laiko organizavimo formas. Ši 
priemon÷ daugiausia prisid÷jo prie priemon÷s uždavinių „Pasiekti, kad visų lygių specialistų 
mokymas atitiktų kintančius ekonomikos poreikius“ ir „Tobulinti dirbančiųjų kvalifikaciją, 
kelti žinių lygį“ realizavimas. Taip pat ši priemon÷ tur÷jo prisid÷ti prie uždavinio „Diegti 
naujas darbo organizavimo įmon÷se formas, tokias kaip lankstus darbo organizavimas, 
darbas ne visą darbo dieną ir t. t.“ įgyvendinimo, tačiau didesnio d÷mesio lankstaus darbo 
formų įdiegimo priemon÷s iš darbdavių pus÷s nesusilauk÷. Ši veiklos sritis, lyginant su 
kitomis BPD 2.2 priemon÷s veiklos sritimis, susilauk÷ didžiausio pareišk÷jų d÷mesio, tai 
liudijo didelį darbuotojų kompetencijos didinimo poreikį spartaus ekonomikos augimo 
laikotarpiu.   

 
• Veiklos sritis „Parama valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 

dirbančiųjų mokymui“ 
Įgyvendinant projektus pagal 2-ąją veiklos sritį „Parama valstyb÷s ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų dirbančiųjų mokymui“, finansavimas buvo skiriamas veiksmams, 
skirtiems stiprinti visų lygių valstybinio sektoriaus dirbančiųjų administracinius geb÷jimus. 
Nors šios institucijos nuolat organizavo savo darbuotojų mokymą, tačiau d÷l nepakankamo 
finansavimo mokymas buvo fragmentiškas ir neatitiko tuometinių poreikių. Tod÷l viešojo 
sektoriaus darbuotojų mokymas tiesiogiai prisid÷jo prie viešųjų paslaugų teikimo ir 
administravimo kokyb÷s gerinimo. Ši priemon÷ tiesiogiai prisid÷jo prie priemon÷s uždavinių 
„Tobulinti dirbančiųjų kvalifikaciją, kelti žinių lygį“, „Pasiekti, kad visų lygių specialistų 
mokymas atitiktų kintančius ekonomikos poreikius“ ir „Diegti naujas darbo organizavimo 
įmon÷se formas, tokias kaip lankstus darbo organizavimas, darbas ne visą darbo dieną ir t. 
t.“ įgyvendinimo.  

 
• Veiklos sritis „Socialin÷s partneryst÷s pl÷tojimas“ 
Įgyvendinant projektus pagal 3-ąją veiklos sritį buvo siekiama didinti socialinių 

partnerių (darbdavių ir darbuotojų atstovų bei organizacijų) informuotumą, stiprinti jų 
institucinius geb÷jimus, kad jie gal÷tų aktyviau dalyvauti darbo santykiuose ir spręsti su 
užimtumu, darbo organizavimu, mok÷jimu ir kitus susijusius klausimus. Šios veiklos srities 
projektai buvo skirti socialin÷s partneryst÷s skatinimui įmon÷s ar įstaigos, šakos, teritoriniu, 
nacionaliniu lygiu per žinių ir geb÷jimų ugdymą, įgyvendinant mokymus, skirtus darbo 

                                           
64 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo. 
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tarybų kūrimui ir r÷mimui, geb÷jimų atstovauti dirbantiesiems didinimui, kolektyvinių 
derybų vedimui ir kolektyvinių sutarčių sudarymui, su darbo santykiais susijusių 
ekonominių, socialinių, darbo problemų ir atitinkamų teis÷s aktų studijoms. Ši veiklos sritis 
tiesiogiai prisid÷jo prie priemon÷s uždavinio „Stiprinti socialinę partnerystę“ įgyvendinimo.  

 
• Veiklos sritis „Gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas“ 
Įgyvendinant projektus pagal 4-ąją veiklos sritį buvo remiami projektai, kuriais 

didinamas gyventojų kompiuterinį raštingumas, skatinant apmokytų asmenų ar jų grupių 
konkurencingumą darbo rinkoje bei pagerinant jų galimybes gauti darbui reikalingą 
informaciją ir atveriant platesnes mokymosi galimybes. Šios veiklos srities projektai 
pasižym÷jo didele tikslin÷s grup÷s imtimi (daugiau kaip 60 tūkst. apmokytų asmenų), tai 
ypač svarbu turint omenyje gana ženklius IRT naudojimosi skirtumus geografiniu požiūriu, 
tarp miestų ir kaimų gyventojų, taip pat tarp jaunimo ir vyresnio amžiaus asmenų. Šios 
priemon÷s įgyvendinimas taip pat prisid÷jo prie uždavinių „Pasiekti, kad visų lygių 
specialistų mokymas atitiktų kintančius ekonomikos poreikius“ bei „Tobulinti dirbančiųjų 
kvalifikaciją, kelti žinių lygį“ realizavimas“ įgyvendinimo.  

 
• Veiklos sritis „Gyventojų, gyvenančių problemin÷se teritorijose ir tose, 

kuriose vyksta esminiai ekonomin÷s veiklos pertvarkymai, mokymas, 
perkvalifikavimas, kvalifikacijos k÷limas“ 
Pagal 5-ąją veiklos sritį buvo remiami projektai kurių tikslas buvo kelti probleminių 

teritorijų ir tų, kuriose vyksta esminiai ekonomin÷s veiklos pertvarkymai arba 
privatizuojamos valstybin÷s įmon÷s gyventojų kvalifikaciją, skatinti perkvalifikavimą, 
siekiant prisiderinti prie rinkos poreikių. Nors šios priemon÷s tikslin÷s grup÷s imtis buvo 
nedidel÷, o paremtų projektų skaičius buvo mažas, tačiau kryptinga orientacija į 
problemines teritorijas pad÷jo mokymams tapti prieinamiems ne tik didžiųjų miestų 
dirbantiesiems, tačiau ir periferiniuose regionuose gyvenantiems asmenims. Nors šios 
veiklos srities projektai prisid÷jo prie priemon÷s uždavinių „Pasiekti, kad visų lygių 
specialistų mokymas atitiktų kintančius ekonomikos poreikius“, „Tobulinti dirbančiųjų 
kvalifikaciją, kelti žinių lygį“ ir „Diegti naujas darbo organizavimo įmon÷se formas, tokias 
kaip lankstus darbo organizavimas, darbas ne visą darbo dieną ir t. t.“ įgyvendinimo, tačiau 
didesnio poveikio nepadar÷.  

Nors BPD 2.2 priemon÷s didžioji l÷šų dalis buvo nukreipta, o taip pat daugiausia 
projektų įgyvendinta pagal 1-ąją ir 2-ąją veiklos sritis, daugiausia asmenų apmokyta 
įgyvendinant 4-osios veiklos srities projektus. Tai paaiškinama, nes vykdant įmonių, įstaigų 
ar organizacijų projektus vyravo kompleksiniai, dažnai tęstiniai, kartais į labai specifinius 
darbuotojų poreikius orientuoti mokymai, tuo tarpu pagal 4-ąją veiklos sritį 
įgyvendinamuose projektuose dominavo mokymai, skirti Europos kompiuterio vartotojo 
pažym÷jimui gauti pagal standartizuotus ECDL (European Computer Driving Licence) 
mokymus, kurie yra trumpesni ir kurių organizavimo kaštai dažnai yra mažesni, tod÷l pagal 
juos apmokomų asmenų skaičius projektuose yra gana ženklus. Pagal 3-ąją ir 5-ąją veiklos 
sritis įgyvendinamuose projektuose apmokomų asmenų skaičius yra proporcingas 
įgyvendinamų projektų skaičiui ir yra gana nedidelis.  

Įgyvendinant BPD 2.2 priemonę, nemaža dalis visų projektų buvo vykdomi Vilniaus ir 
Kauno apskrityse, kurioms teko atitinkamai 27,5 proc. ir 18,4 proc. paramos l÷šų, kiek 
mažiau teko Klaip÷dos, Panev÷žio, Šiaulių, ir Alytaus apskritims (atitinkamai 10,4 proc., 9,7 
proc., 8,7 proc. ir 9,5 proc. paramos l÷šų). Tokį BPD 2.2 priemon÷s paramos l÷šų geografinį 
pasiskirstymą labiausiai l÷m÷ didesnis didžiųjų miestų pareišk÷jų aktyvumas, didesni jų 
administraciniai geb÷jimai. Kita vertus, didžiosiose Lietuvos apskrityse gyvena daugiau kaip 
du trečdaliai šalies gyventojų, taip pat čia įsikūrusios didžioji dalis valstybinių ir kitų viešojo 
sektoriaus institucijų, įmonių ir organizacijų. Tačiau, tuo pat metu, atkreiptinas d÷mesys į 
tai, kad dalies projektų įgyvendinimas ap÷m÷ kelių savivaldybių arba visos šalies teritorijas.  

Siekiant išspręsti galimos paramos gav÷jų koncentracijos didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose problemą, ir ES paramos l÷šas buvo siekiama nukreipti į labiausiai atsilikusius 
periferinius Lietuvos regionus, tod÷l SADM sprendimu vertinimo proceso metu iš tokių 
regionų pateiktoms paraiškoms buvo teikiami papildomi balai, ir taip atokesnių regionų 
pareišk÷jai tur÷jo palankesnes sąlygas gauti finansavimą. Taip pat, siekiant tur÷ti teigiamos 
įtakos Lietuvos regioninei pl÷trai, įgyvendinant priemonę buvo finansuoti 3 veiklos srities 
„Gyventojų, gyvenančių problemin÷se teritorijose ir tose, kuriose vyksta esminiai 
ekonomin÷s veiklos pertvarkymai, mokymas, perkvalifikavimas, kvalifikacijos k÷limas” 
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projektai, kurių tikslas buvo kelti probleminių teritorijų ir tų teritorijų, kuriose vyksta 
esminiai ekonomin÷s veiklos pertvarkymai arba privatizuojamos valstybin÷s įmon÷s, 
gyventojų kvalifikaciją, skatinti perkvalifikavimą, siekiant prisiderinti prie rinkos poreikių.  
Pav.  60. BPD 2.2 priemonę pasiskirstymas pagal apskritis. 
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Priemon÷s įgyvendinimas 2008 ir 2009 m. 
 
2008 m. nauji kvietimai teikti paraiškas nebuvo skelbiami, šiais metais buvo baigtas 

daugumos šios priemon÷s projektų įgyvendinimas. 2008 m. pagal VI nustatytus principus ir 
su šia institucija suderintas procedūras buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas d÷l 
papildomos paramos skyrimo įgyvendinamiems šios priemon÷s projektams. Skyrus 
papildomą paramą, papildomai finansuoti projektai buvo įgyvendinti didesne apimtimi, buvo 
pasiekta didesnių, nei numatyta paramos sutartyje, kiekybinių rezultatų. Kai kurie projektai 
vykd÷ papildomą, paramos sutartyje nenumatytą veiklą, atitinkančią įgyvendinamo projekto 
tikslą, BPD 2.2 priemon÷s remiamą veiklos sritį, pagal kurią tuo metu buvo įgyvendinamas 
projektas, taip duodant daugiau socialin÷s ir ekonomin÷s naudos. Papildomai teikiant 
paramą buvo prisiimti įsipareigojimai 75 projektams papildomai išmok÷ti 5,2 mln. EUR, iš 
kurių 4,2 mln. EUR sudar÷ ESF l÷šos.  

2008 m. panaudojimo intensyvumas buvo maksimalus – šiais metais išmok÷tos ir 
pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 31,446 mln. EUR, iš jų 22,728 mln. EUR 
– ESF l÷šos. 2009 m. naujų kvietimų teikti paraiškas nebuvo skelbiama, buvo baigiami 
įgyvendinti likę neįgyvendinti projektai, kuriems buvo skirta papildoma parama. 2009 m. 
išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 1,301 mln. EUR, iš jų 0,946 
mln. EUR – ESF l÷šos. 

 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui 
 
Įgyvendinant BPD 2.2 priemonę išryšk÷jo šie pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos 

priemon÷s įgyvendinimui: silpni pokyčiai mokymosi visą gyvenimą pozicijoje, situacijos 
darbo rinkoje esminis pasikeitimas, ekonomikos augimas. 

 
• Silpni pokyčiai požiūryje į mokymąsi visą gyvenimą 
Nepaisant didelio ekonominio augimo, vykusių ekonomikos struktūrinių pasikeitimų vis 

dar išliko gana inertiškas požiūris į mokymąsi visą gyvenimą, kurio rodikliai Lietuvoje yra 
santykinai vieni mažiausių visoje ES. Žemiau lentel÷je pateikiama šios rodiklio kaitos 
dinamika 2004–2008 m.  

 
Lentel÷ 94. Mokymasis visą gyvenimą 2004–2008 m., Lietuvoje, proc.  

Rodiklis 2004 2005 2006 2007 2008 
Iš viso      
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Rodiklis 2004 2005 2006 2007 2008 
25–34 metų 12,1 12,7 11,4 11,0 11,2 
35–59 metų 4,0 4,0 2,9 3,6 3,1 
25–64 metų 5,9 6,0 4,9 5,3 4,9 
Vyrai      
25–34 metų 8,8 9,1 7,2 8,2 9,3 
35–59 metų 2,6 2,4 1,4 2,1 1,8 
25–64 metų 4,2 4,2 2,9 3,6 3,7 
Moterys      
25–34 metų 15,4 16,3 15,7 13,9 13,0 
35–59 metų 5,3 5,5 4,2 5,0 4,2 
25–64 metų 7,4 7,7 6,6 6,8 6,1 
Mieste      
25–34 metų 14,5 14,8 13,7 13,2 12,5 
35–59 metų 4,8 4,8 3,4 4,3 3,4 
25–64 metų 7,2 7,2 6,0 6,4 5,6 
Kaime      
25–34 metų 6,0 7,1 5,4 5,3 7,5 
35–59 metų 2,2 2,2 1,6 2,0 2,4 
25–64 metų 2,9 3,2 2,4 2,6 3,4 

Šaltinis: SD, 2009 
 
Aktyviausioje 25–64 metų amžiaus grup÷je mokymosi visą gyvenimą rodiklis 2008 m. 

siek÷ 4,9 proc. (tarp moterų – 6,1 proc. tarp vyrų – 3,7 proc.). Didžiausias rodiklio augimas 
pastebimas tarp nuolatinių kaimo gyventojų nuo 2004 m. buvusių 2,9 proc. iki 3,4 proc. 
2008 m.. Bendra rodiklio kaita min÷tu laikotarpiu pasireišk÷ labai nežymiai. Tokią situaciją 
l÷m÷ spartus darbo rinkos augimas, darbo j÷gos trūkumas, tod÷l mažiau d÷mesio buvo 
skiriama investicijoms į darbuotojų mokymus, siekiant išlaikyti intensyvesnius darbo 
tempus.   

 
• Situacijos darbo rinkoje esminis pasikeitimas 
D÷l spartaus ekonominio augimo ir did÷jusios emigracijos, sumaž÷jo darbo j÷gos 

pasiūla ir išaugo paklausa, sparčiai augo darbo j÷gos kaina, augo migracija į didžiuosius 
Lietuvos miestus, taip didindama regioninius nedarbo skirtumus. Poreikis aukštai 
kvalifikuotai darbo j÷gai augo sparčiau nei nekvalifikuotai. Tod÷l perkvalifikavimo veiklos 
pagal priemonę tur÷jo ypatingą paklausą. 

 
• Ekonomikos augimas 
Iki 2008 m. sparčiai augusi Lietuvos ekonomika sudar÷ palankias sąlygas įsidarbinti 

persikvalifikavusiesiems beveik visuose ūkio sektoriuose. Struktūrin÷ ūkio ir įmonių 
pertvarka augusios konkurencijos sąlygomis vert÷ darbuotojus ir darbdavius daugiau skirti 
laiko ir l÷šų skirti mokymuisi visą gyvenimą, naujų geb÷jimų ugdymas tapo itin aktualiu. 
Kita vertus, darbo j÷gos trūkumas ir brangimas tur÷jo neigiamos įtakos BPD 2.1 priemon÷s 
projektų išlaidų augimui, nors ir ne tokiais mastais kaip infrastruktūriniuose projektuose. 

 
Priemon÷s įgyvendinimo problemos  
 
Įgyvendinant BPD 2.2 priemonę, be pagrindinių BPD II prioriteto problemų buvo 

susidurta su šiomis specifin÷mis problemomis: per didelis mokymų intensyvumas, ilgos 
viešųjų pirkimų procedūros ir ilgas vertinimas, nul÷męs projektų v÷lavimą, pabrangimą ir 
projektų dalies aktualumo praradimą, mokymų paslaugų trūkumas rinkoje ir nevienoda jų 
kokyb÷. 

 
Lentel÷ 95. Pagrindin÷s problemos, iškilusios įgyvendinant BPD 2.2 priemonę, ir jų 
sprendimo būdai. 

Problemos Sprendimo būdai 
Per didelis mokymų intensyvumas, d÷l šios 
priežasties maž÷janti dalyvių motyvacija bei 
sunkumai atliekant tiesiogines darbines 

Suderinus su ESFA buvo išplečiami mokymo 
grafikai, siekiant mokymus išd÷styti ilgesniu 
laikotarpiu ir atitinkamai mažinti jų 
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Problemos Sprendimo būdai 
funkcijas. intensyvumą. 
Per ilgas laikotarpis nuo paraiškos pateikimo 
ir mokymų pradžios, d÷l ko iš esm÷s keit÷si 
mokymo sąlygos, pavyzdžiui, padid÷jo 
kainos, arba sumaž÷jo konkrečių mokymų 
aktualumas. 

Suderinus su ESFA buvo koreguojamos 
mokymų temos. 

Mokymų efektyvumą mažino reikiamų 
paslaugų trūkumas ir įgyvendinamų 
mokymų kokyb÷s trūkumai. 

ESFA tokiu atveju siūl÷ peržiūr÷ti kitas 
projekto biudžeto eilutes ir, jei esama 
sutaupymų, atlikti projekto l÷šų 
pasiskirstymą. 

 
Priemon÷s tikslo ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 
BPD 2.2 priemon÷s tikslo buvo siekiama įgyvendinant 4 uždavinius. 
 

1 uždavinys – pasiekti, kad visų lygių specialistų mokymas atitiktų kintančius 
ekonomikos poreikius. 

Veiklos sritys  

1 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− parama pramon÷s, verslo įmonių darbuotojų mokymui, kvalifikacijos 
tobulinimui ir perkvalifikavimui; mokymo darbo vietoje organizavimui; 
lanksčių darbo ir darbo organizavimo metodų diegimui; 

− parama valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų 
mokymui, kvalifikacijos tobulinimui ir perkvalifikavimui; lanksčių darbo 
ir darbo organizavimo metodų įdiegimui;  

− gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas;  
− gyventojų, gyvenančių problemin÷se teritorijose ir tose, kuriose vyksta 
esminiai ekonomin÷s veiklos pertvarkymai (pavyzdžiui, IAE regionas) 
arba privatizuojamos valstybin÷s įmon÷s, perkvalifikavimas arba 
kvalifikacijos k÷limas. 

Įgyvendinimas 

1 uždavinio įgyvendinimas gali būti matuojamas pasiekimo rodikliu – 
bendras išmokytų naudos gav÷jų skaičius, kuris buvo 40 kartų didesnis nei 
suplanuota BPD ir siek÷ 161 094 vietoje planuotų 4 000 asmenų. Tuo 
tarpu moterų buvo apmokyta net 50 kartų daugiau (vietoje planuotų 2000 
buvo apmokyta 100 192 moterys). Atitinkamai, vietoje BPD 2.2 priemonei 
BPD priede planuotų 60 įmonių priemon÷je dalyvavo 360, t. y. 6 kartus 
daugiau. Kitas rezultato rodiklis, kuriuo gali būti matuojamas šio uždavinio 
įgyvendinimas – darbdavių, teikiančių mokymą bendrov÷je pirmą kartą, 
dalis, kuri viršijo planuotą 39 kartus (buvo planuotas 1 darbdavys palyginti 
su 39 pirmąkart teikiančių mokymą bendrov÷je darbdaviais). Didelis kiekis 
asmenų buvo apmokytas kompiuterinio raštingumo pagrindų. Dalis l÷šų 
buvo skirta gyventojų gyvenančių problemin÷se teritorijose geb÷jimų 
stiprinimui, tačiau šis skaičius buvo gana mažas.  
Disproporcija tarp planuotų BPD ir įgyvendinus projektus pasiektų rodiklių 
visų pirma paaiškinama planavimo įgūdžių stoka. 2004 m. nebuvo 
įmanoma nustatyti, kokios apimties projektų paraiškos bus teikiamos, 
kokie ir kokios trukm÷s (trumpalaikiai ar ilgalaikiai) mokymai bus 
finansuojami, kokius mokymus pasirinks pareišk÷jai ir t. t. Planuojant BPD 
buvo preziumuota, kad projektai bus didel÷s apimties, tod÷l jų skaičius 
(analogiškai ir projektų vykdytojų – įmonių skaičius) nebus didelis. Tačiau, 
nepaisant prognozių, įmon÷s parod÷ didelį susidom÷jimą teikiama parama 
ir pateik÷ ženkliai didesnį skaičių kokybiškų projektų paraiškų, kurių 
dauguma buvo finansuota. 
54 projektai (33 proc. visų finansuotų) buvo skirti žinioms imlių sektorių 
įmonių darbuotojams apmokyti, tuo tarpu 55 projektai – tradicinių ir 
stabilių sektorių įmonių darbuotojams apmokyti65. Žinioms imliausių 
sektorių įmones galima laikyti aktyviausiais BPD 2.2 priemon÷s  dalyviais, 

                                           
65 Ūkio sektorių priskyrimas atliktas vadovaujantis metodika išd÷styta VPVI tyrime „Magistrantūros ir 

Lietuvos ūkio poreikių atitikimas“. 
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turint omenyje, kad jie sudar÷ 33 proc. visų finansuotų projektų, nors 
sektoriuje dirba tik 7,4 proc. visų užimtųjų. Žinioms imlūs ir tradiciniai 
sektoriai apima 44,4 proc. visų užimtųjų, tačiau iš šių sektorių įmonių 
pateikti projektai sudar÷ 66 proc. nuo visų projektų. Paramą gavusių 
įmonių skaičius 2006 m. sudar÷ 3 proc. visų Lietuvos įmonių, 
neskaičiuojant mikro įmonių. BPD 2.2 priemon÷s l÷šomis mok÷si asmenys, 
kurių amžiaus grup÷ atitinka bendras suaugusiųjų mokymosi tendencijas 
šalyje. Daugiausia mok÷si 35–44 metų asmenys – 37 proc. visų 
besimokančių, mažiausiai – 55–64 metų asmenų – apie 9 proc. Mokymai 
labiausiai buvo skirti aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą turintiems 
asmenims66.  
Dauguma darbuotojų, kurie BPD 2.2 priemon÷s l÷šomis įgijo ir patobulino 
anksčiau tur÷tas žinias, įgūdžius ir geb÷jimus, taiko įgytas žinias savo 
darboviet÷je. Darbdavių vertinimu naudingiausi buvo profesiniai, susieti su 
asmens darbo specifika, mokymai, ypač 1–2 (ISCO) profesinių grupių. 
Įgytos kompetencijos padar÷ teigiamą poveikį darbuotojų darbo praktikos 
atžvilgiu. Pager÷jo darbuotojų pasitik÷jimas savimi profesin÷je srityje, 
motyvacija, darbas tapo įvairesnis ir kūrybiškesnis. Kokybinių interviu 
metu nustatyta, kad BPD 2.2 priemon÷ leido pagerinti organizacijų gavusių 
paramą paslaugų ar produktų kokybę, paskatino inovacinio potencialo 
augimą ypač įmon÷se.67 
Ženkliai didesnis išmokytų asmenų skaičius gali rodyti, jog mokymai yra 
sąlyginai pigūs, t. y. esant dideliam mokinio / mokytojo santykiui, 
trumpoms mokymo valandoms. Šie neatitikimai iliustruoja, jog ateityje 
pasiekimų lygiu būtų tikslingiau skaičiuoti ne išmokytus asmenis, o jų 
mokymo krūvio išraišką akademin÷mis valandomis. BPD taip pat gal÷jo 
užtikrinti geresnį atitikimą ES 2005–2008 m. užimtumo gairių 18 gair÷s 
„Skatinti požiūrį į darbą kaip į visą gyvenimą trunkantį procesą“ 
uždaviniams. Mažiau d÷mesio nei kitoms tikslin÷ms grup÷ms skirta 
vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo skatinimui, taip pat ši tikslin÷ grup÷ 
neatsispind÷jo rodiklių sistemoje.  
Kita vertus, strateginiai nacionalinio lygio dokumentai užimtumo srityje 
keit÷si jau patvirtinus BPD. Lietuvos SF paramos programavimo ir kituose 
paramos dokumentuose apibr÷žtų tikslų ir uždavinių pradinis atitikimas 
nacionalinio lygio strateginių dokumentų tikslams ir uždaviniams buvo 
aukštesnis nei tęstinis, nes į BPD priedą ir kitus programinius dokumentus 
buvo mažai integruoti nacionalinių teis÷s aktų pokyčiai. BPD priedas ir kiti 
SF paramos dokumentai (pvz. gair÷s) pareišk÷jams) buvo tikslinami 
daugiau reaguojant į tikslinių grupių poreikius. Pvz., sumaž÷jus nedarbui ir 
išaugus darbuotojų mokymo poreikiui, dalis BPD 2.1 priemon÷s l÷šų (per 2 
kartus 90 mln. Lt) buvo perkelta BPD 2.2 priemonei, kur buvo žymiai 
didesn÷ paklausa. 
Rezultatyviausios investicijos buvo skirtos profesiniams bendriesiems 
geb÷jimams ugdyti kadangi buvo labiausiai susietas su organizacijos 
strateginiais tikslais, įskaitant ir konsultavimąsi su būsimais mokymų 
dalyviais. Dauguma mokymuose dalyvavusių asmenų įgijo naujų ir 
atnaujino tur÷tas kompetencijas, dauguma jas taiko darbe, pager÷jo 
daugumos mokytų darbuotojų darbo kokyb÷. Nustatyta, kad žinias įgytas 
mokymu metu po 6 m÷nesių savo darboviet÷je pritaik÷ net 73 proc. 
darbuotojai. Remiantis ekonometriniais skaičiavimais priemon÷s 
įgyvendinimas 2004–2006 m. leido papildomai sukurti 33,4 mln. Lt 
prid÷tin÷s vert÷s68. 
Remiantis atlikta apklausa, 12 proc. priemon÷je dalyvavusių privataus 
sektoriaus darbdavių požiūriu projekto l÷šomis finansuoti mokymai 

                                                                                                                                        
66 Duomenys pateikti remiantis dokumentu SF paramos, skirtos pagal BPD darbo j÷gos kompetencijai 

didinti, efektyvumo vertinimas: rezultatai, kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai, rekomendacijos ateičiai. Galutin÷ 
ataskaita. 2008 m. Viešosios politikos ir vadybos institutas. 

67 Ibid. 
68 Ibid. 
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atsipirko jau dabar, 62 proc. atsipirks ateityje, ir tik 19 proc. neatsipirks. 
31 proc. viešojo sektoriaus darbdavių požiūriu atsipirko jau dabar, 62 proc. 
atsipirks ateityje ir tik 7 proc. neatsipirks. 
Darbdavių, teikiančių mokymą bendrov÷je pirmą kartą dalis viršijo 
planuotą. Parama buvo dažniau skiriama įmon÷ms ir organizacijoms, 
kurios jau anksčiau vykd÷ mokymus ir iki paramos gavimo, tod÷l 
skatinamasis pirmą kartą besimokančiųjų efektas nebuvo labai ženklus.  

Uždavinio 
pasiekimas 

1 uždavinys vertintinas kaip įgyvendintas, nes darbuotojai, kurie mok÷si 
BPD 2.2 priemon÷s l÷šomis, įgijo ir patobulino anksčiau tur÷tas žinias, 
įgūdžius ir geb÷jimus, dauguma besimokiusiųjų taiko įgytas žinias savo 
darboviet÷je.  

 
2 uždavinys – tobulinti dirbančiųjų kvalifikaciją, kelti žinių lygį. 

Veiklos sritys  

2 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− parama pramon÷s, verslo įmonių darbuotojų mokymui, kvalifikacijos 
tobulinimui ir perkvalifikavimui; mokymo darbo vietoje organizavimui; 
lanksčių darbo ir darbo organizavimo metodų diegimui; 

− parama valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų 
mokymui, kvalifikacijos tobulinimui ir perkvalifikavimui; lanksčių darbo 
ir darbo organizavimo metodų įdiegimui;  

− gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas;  
− gyventojų, gyvenančių problemin÷se teritorijose ir tose, kuriose vyksta 
esminiai ekonomin÷s veiklos pertvarkymai (pavyzdžiui, IAE regionas) 
arba privatizuojamos valstybin÷s įmon÷s, perkvalifikavimas arba 
kvalifikacijos k÷limas. 

Įgyvendinimas 

2 uždavinio įgyvendinimas gali būti matuojamas pasiekimo rodikliu – 
bendras išmokytų naudos gav÷jų skaičius, kuris buvo 40 kartų ir siek÷ 161 
094 vietoje planuotų 4000 asmenų. Tuo tarpu moterų buvo apmokyta net 
50 kartų daugiau – vietoje numatytų 2000 buvo apmokytos 100.192 
moterys. Atitinkamai, vietoje BPD 2.2 priemonei BPD priede planuotų 60 
įmonių priemon÷je dalyvavo 360, t. y. 6 kartus daugiau. Kitas rezultato 
rodiklis, kuriuo gali būti matuojamas šio uždavinio įgyvendinimas – 
darbdavių, teikiančių mokymą bendrov÷je pirmą kartą, dalis, kuri viršijo 
planuotą 39 kartus (buvo planuota 1 toks darbdavys palyginti su 39 
pirmąkart teikiančių mokymą bendrov÷je darbdaviais). Didelis kiekis 
asmenų buvo apmokytas kompiuterinio raštingumo pagrindų. Dalis l÷šų 
buvo skirta gyventojų gyvenančių problemin÷se teritorijose geb÷jimų 
stiprinimui, tačiau ši skaičius nebuvo didelis  (detaliau apie šių rodiklių 
pasiekimo priežastis – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme).  
Remiantis atlikta apklausa, 12 proc. priemon÷je dalyvavusių privataus 
sektoriaus darbdavių požiūriu projekto l÷šomis finansuoti mokymai 
atsipirko jau dabar, 62 proc. atsipirks ateityje, ir tik 19 proc. neatsipirks. 
Tuo tarpu 31 proc. viešojo sektoriaus darbdavių požiūriu atsipirko jau 
dabar, 62 proc. atsipirks ateityje ir tik 7 proc. neatsipirks. 
Darbdavių, teikiančių mokymą bendrov÷je pirmą kartą dalis viršijo 
planuotą. Parama buvo dažniau skiriama įmon÷ms ir organizacijoms, 
kurios jau anksčiau vykd÷ mokymus ir iki paramos gavimo, tod÷l 
skatinamasis pirmą kartą besimokančiųjų efektas nebuvo labai ženklus.  

Uždavinio 
pasiekimas 

2 uždavinys vertintinas kaip įgyvendintas, nes darbuotojai, kurie mok÷si 
BPD 2.2 priemon÷s l÷šomis įgijo ir patobulino anksčiau tur÷tas žinias, 
įgūdžius ir geb÷jimus, dauguma besimokiusiųjų taiko įgytas žinias savo 
darboviet÷je.  

 
3 uždavinys – stiprinti socialinę partnerystę. 

Veiklos sritys  

3 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− parama pramon÷s, verslo įmonių darbuotojų mokymui, kvalifikacijos 
tobulinimui ir perkvalifikavimui; mokymo darbo vietoje organizavimui; 
lanksčių darbo ir darbo organizavimo metodų diegimui; 

− parama valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų 
mokymui, kvalifikacijos tobulinimui ir perkvalifikavimui; lanksčių darbo 
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ir darbo organizavimo metodų įdiegimui;  
− gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas;  
− gyventojų, gyvenančių problemin÷se teritorijose ir tose, kuriose vyksta 
esminiai ekonomin÷s veiklos pertvarkymai (pavyzdžiui, IAE regionas) 
arba privatizuojamos valstybin÷s įmon÷s, perkvalifikavimas arba 
kvalifikacijos k÷limas. 

Įgyvendinimas 

3 uždavinio įgyvendinimas gali būti matuojamas pasiekimo rodikliu – 
bendras išmokytų naudos gav÷jų skaičius, kuris buvo 40 kartų ir siek÷ 161 
091 vietoje planuotų 4000 asmenų. Tuo tarpu moterų buvo apmokyta net 
50 kartų daugiau – vietoj planuotų 2000 apmokytos 100 192 moterys. 
Atitinkamai, vietoje BPD 2.2 priemonei BPD priede numatytų 60 įmonių 
priemon÷je dalyvavo 360, t. y. 6 kartus daugiau. Kitas rezultato rodiklis, 
kuriuo gali būti matuojamas šio uždavinio įgyvendinimas – darbdavių, 
teikiančių mokymą bendrov÷je pirmą kartą, dalis, kuri viršijo planuotą 39 
kartus (buvo planuota 1 toks darbdavys palyginti su 39 pirmąkart 
teikiančių mokymą bendrov÷je darbdaviais). Didelis kiekis asmenų buvo 
apmokytas kompiuterinio raštingumo pagrindų. Dalis l÷šų buvo skirta 
gyventojų gyvenančių problemin÷se teritorijose geb÷jimų stiprinimui, 
tačiau ši skaičius nebuvo didelis  (detaliau apie šių rodiklių pasiekimo 
priežastis – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme).  
Remiant privatų verslo ir viešųjų paslaugų sektorius buvo sukurtos 
prielaidos jų tarpusavio socialiniam dialogui – visų pirma investuojant į 
darbdavių ir darbuotojų organizacijų atstovų mokymo projektus. Šios 
veiklos srities projektai buvo skirti skatinti socialinę partnerystę įmon÷s ar 
įstaigos, šakos, teritoriniu, nacionaliniu lygiu per žinių ir geb÷jimų ugdymą, 
atsižvelgiant į socialinių partnerių atsakomyb÷s ir veiklos sritis. 
Įgyvendinant šią veiklos sritį, mokymai buvo nukreipti į darbo tarybų 
kūrimą ir r÷mimą, geb÷jimų atstovauti dirbantiesiems didinimą, 
kolektyvinių derybų vedimą ir kolektyvinių sutarčių sudarymą, su darbo 
santykiais susijusių ekonominių, socialinių, darbo problemų ir atitinkamų 
teis÷s aktų studijas. Pagal šį uždavinį buvo įgyvendinti 6 projektai. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Šios veiklos srities projektai paskatino socialinę partnerystę įmon÷s ar 
įstaigos, šakos, teritoriniu, nacionaliniu lygiu per žinių ir geb÷jimų ugdymą, 
atsižvelgiant į socialinių partnerių atsakomyb÷s ir veiklos sritis. 
Įgyvendinant šią veiklos sritį, mokymai buvo nukreipti į darbo tarybų 
kūrimą ir r÷mimą, geb÷jimų atstovauti dirbantiesiems didinimą, 
kolektyvinių derybų vedimą ir kolektyvinių sutarčių sudarymą, su darbo 
santykiais susijusių ekonominių, socialinių, darbo problemų ir atitinkamų 
teis÷s aktų studijas. Taigi, galima teigti, kad buvo s÷kmingai realizuotos 6 
socialin÷s partneryst÷s pl÷tojimo iniciatyvos ir 3 uždavinys buvo 
įgyvendintas. 

 
4 uždavinys – diegti naujas darbo organizavimo įmon÷se formas, tokias kaip 
lankstus darbo organizavimas, darbas ne visą darbo dieną ir t. t. 

Veiklos sritys  

4 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− parama pramon÷s, verslo įmonių darbuotojų mokymui, kvalifikacijos 
tobulinimui ir perkvalifikavimui; mokymo darbo vietoje organizavimui; 
lanksčių darbo ir darbo organizavimo metodų diegimui; 

− parama valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų 
mokymui, kvalifikacijos tobulinimui ir perkvalifikavimui; lanksčių darbo 
ir darbo organizavimo metodų įdiegimui;  

− gyventojų, gyvenančių problemin÷se teritorijose ir tose, kuriose vyksta 
esminiai ekonomin÷s veiklos pertvarkymai (pavyzdžiui, IAE regionas) 
arba privatizuojamos valstybin÷s įmon÷s, perkvalifikavimas arba 
kvalifikacijos k÷limas. 

Įgyvendinimas 

4 uždavinio įgyvendinimas gali būti matuojamas pasiekimo rodikliu – 
bendras išmokytų naudos gav÷jų skaičius, kuris buvo 40 kartų ir siek÷ 161 
091 vietoje planuotų 4000 asmenų. Tuo tarpu moterų buvo apmokyta net 
50 kartų daugiau – vietoj planuotų 2000 buvo apmokytos 100 192 
moterys. Atitinkamai, vietoje BPD 2.2 priemonei BPD priede planuotų 60 
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įmonių priemon÷je dalyvavo 360, t. y. 6 kartus daugiau. Kitas rezultato 
rodiklis, kuriuo gali būti matuojamas šio uždavinio įgyvendinimas – 
darbdavių, teikiančių mokymą bendrov÷je pirmą kartą, dalis, kuri viršijo 
planuotą 39 kartus (buvo planuota 1 toks darbdavys palyginti su 39 
pirmąkart teikiančių mokymą bendrov÷je darbdaviais). Didelis kiekis 
asmenų buvo apmokytas kompiuterinio raštingumo pagrindų. Dalis l÷šų 
buvo skirta gyventojų gyvenančių problemin÷se teritorijose geb÷jimų 
stiprinimui, tačiau ši skaičius nebuvo didelis  (detaliau apie šių rodiklių 
pasiekimo priežastis – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme).  
Dalis projektų prisid÷jo įgyvendinant priemon÷s uždavinį – diegti naujas 
darbo organizavimo įmon÷se formas, tokias kaip lankstus darbo 
organizavimas, darbas ne visą darbo dieną ir t. t. padidinant įsidarbinimo, 
darbo ir šeimos pareigų, studijų ir darbo suderinimo galimybes. Šis 
uždavinys turi atskirą rezultato rodiklį – įmonių, įdiegusių lanksčias darbo 
formas, skaičius. Platesne prasme veikla buvo siekiama užtikrinti didesnį 
darbo organizavimo lankstumą, geresnį darbuotojų ir vadovų prisitaikymą 
prie technologinių pokyčių ir efektyvesnį darbo santykių reguliavimą. 
Tačiau tik viena įmon÷, vietoje trijų, įgyvendino tokio pobūdžio projektą, 
kadangi ši veiklos sritis nepritrauk÷ didelio įmonių d÷mesio. Tai l÷m÷ 
daugelis priežasčių, įskaitant įmonių nepasirengimą pokyčiams, trumpesnio 
darbo laiko nepatrauklumą įvertinus mažus atlyginimų dydžius, žemą 
dirbančiųjų našumą. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Platesne prasme veikla buvo siekiama užtikrinti didesnį darbo 
organizavimo lankstumą, geresnį darbuotojų ir vadovų prisitaikymą prie 
technologinių pokyčių ir efektyvesnį darbo santykių reguliavimą. Tačiau tik 
viena vietoje trijų įmonių įgyvendino tokio pobūdžio projektą, kadangi ši 
veiklos sritis nepritrauk÷ didelio susidom÷jimo. Tai l÷m÷ daugelis 
priežasčių, įskaitant įmonių nepasirengimą pokyčiams, trumpesnio darbo 
laiko nepatrauklumą įvertinus mažus atlyginimų dydžius, žemą dirbančiųjų 
našumą. Tod÷l galima teigti, kad uždavinys įgyvendintas iš dalies. 

 
BPD 2.2 priemon÷s tikslas – didinti verslo įmonių konkurencingumą visame Lietuvos 
ūkyje, investuojant į mokymą ir įgūdžių formavimą, kad darbuotojai prisitaikytų prie darbo 
rinkos pokyčių ir sparčiai kintančių darbdavių poreikių. 

Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys – įgyvendintas; 
2 uždavinys – įgyvendintas; 
3 uždavinys – įgyvendintas; 
4 uždavinys –įgyvendintas iš dalies. 

Tikslo 
pasiekimas 

Priemon÷s tikslo pasiekimas vertintinas kaip visiškai pasiektas, nes buvo iš 
esm÷s įgyvendinti visi uždaviniai ir kadangi darbuotojai įgijo ir patobulino 
anksčiau tur÷tas žinias, įgūdžius ir geb÷jimus, dauguma besimokiusiųjų 
taik÷ įgytas žinias savo darboviet÷je, taip pat buvo paskatinta socialin÷ 
partneryst÷, padidinti geb÷jimai atstovauti dirbantiesiems, vesti 
kolektyvines derybas ir sudaryti kolektyvines sutartis, pagilintos žinios 
didesnio darbo organizavimo, socialinių, darbo problemų ir su jomis 
susijusių teis÷s aktų srityse, taip pasiekiant didesnio darbo organizavimo 
lankstumo, geresnio darbuotojų ir vadovų prisitaikymo prie technologinių 
pokyčių.  

 
Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
Užimtumo didinimo tikslas buvo vis dar aktualus baigiant įgyvendinti BPD, nes išliko 

kai kurios buvusios užimtumo problemos, o ūkio kritimas v÷l išaugino nedarbo rodiklius. Be 
to, Lietuva vis dar atsilieka nuo daugelio kitų ES šalių pagal ūkio produktyvumo rodiklius ir 
aukštesnę prid÷tinę vertę kuriančių sektorių dalį ekonomikoje ir tai kelia nuolatinę gr÷smę 
esamų darbo vietų išsaugojimui. BPD 2.2 priemon÷ tur÷jo teigiamos įtakos darbo j÷gos 
kompetencijos problemai, investuojant į darbuotojų specialiųjų ir bendrųjų geb÷jimų 
ugdymą, taip sustiprinant jų pozicijas darbo rinkoje. Priemon÷s įgyvendinimas pad÷jo ir 
įmon÷ms, kurių darbuotojai dalyvavo projektų metu organizuotuose mokymuose. Procesas 
buvo pastebimas ne tik verslo, tačiau ir viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų 
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sektoriuje, nes daug priemon÷s projektų skirta valstyb÷s tarnautojų ir kitų darbuotojų, 
dirbančių valstyb÷s ir savivaldybių institucijose ir įtaigose, kompetencijai didinti. Remiant 
privatų verslo ir viešųjų paslaugų sektorius, buvo sukurtos prielaidos jų tarpusavio 
socialiniam dialogui – visų pirma investuojant į darbdavius ir darbuotojus atstovaujančių  
organizacijų atstovų mokymo projektus. 

2008 m. asmenų, dalyvaujančių tęstiniame ir praktiniame mokyme, dalis 25–64 metų 
amžiaus grup÷je siek÷ 4,9 proc. ir sudar÷ 77,13 proc. siektino rodiklio dydžio nustatyto BPD 
priede (paveikslas). Tik 2007 m., asmenų dalyvaujančių tęstiniame ir praktiniame mokyme, 
dalis 25–64 metų amžiaus grup÷je buvo laikinai išaugęs iki 5,3 proc. Vertinant paveiksle 
pateiktus duomenis, bei atsižvelgiant į tai, jog dauguma asmenų mokymuose pagal BPD 2.2 
priemonę dalyvavo 2007–2008 m., galima teigti, kad BPD 2.2 priemon÷s įgyvendinimas 
galimai sumažino bendrą šio rodiklio kritimą 2008 m. ir neigiamą prasid÷jusio ekonominio 
nuosmukio Lietuvoje poveikį.  

 
Pav. 61. Asmenų, dalyvaujančių tęstiniame ir praktiniame mokyme, dalis 25–64 metų 
amžiaus grup÷je, proc. 
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Šaltinis: Darbo j÷ga, užimtumas ir nedarbas 2004–2008 m. SD  

 
Parama daugiausia pasiek÷ jaunus, labiau išsilavinusius specialistus ir vadovus, didelių 

įmonių darbuotojus, kadangi darbdaviai būtent iš šių tikslinių grupių tik÷josi didesn÷s 
investicijų į mokymus grąžos, tod÷l mažiau kvalifikuotų, labiau socialiai pažeidžiamų 
socialinių grupių dalyvavimas priemon÷je buvo mažiau skaitlingas, nors tokių asmenų 
įtraukimui prielaidos buvo sukurtos. 

Min÷tos priemon÷s ir jose išskirtos veiklų grup÷s buvo aktualios IAE regionui, nes čia 
buvo ir išlieka svarbu kiek įmanoma labiau sušvelninti atomin÷s elektrin÷s uždarymo 
socialinius padarinius vietos darbo rinkai bei visuomenei. 
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2.2.1.3 BPD 2.3 priemon÷. Socialin÷s atskirties prevencija ir socialin÷ 
integracija  

1999 m. ekonominis nuosmukis Lietuvoje suk÷l÷ didelę kainų diferenciaciją. Nemažai 
gyventojų 2000 m. atsidūr÷ žemiau skurdo ribos – 16 proc. Daugiau nei 20 proc., 
dažniausiai bedarbių šeimos, tur÷jusios ikimokyklinio amžiaus vaikų, skurdo, tod÷l labai 
svarbu tapo išspręsti socialiai pažeidžiamų grupių integravimo į ekonominę veiklą problemą. 
Tam daug d÷mesio buvo skirta LRV 2001 m. geguž÷s 8 d. patvirtintoje Užimtumo didinimo 
2001–2004 m. programoje, kurioje buvo nurodomos šios rizikos grup÷s: neįgalieji, vienišos 
motinos ar t÷vai, auginantys vaikus iki 14 metų, priešpensinio amžiaus žmon÷s, 
nekvalifikuoti jauni asmenys, iš įkalinimo įstaigų grįžę asmenys, tautin÷s mažumos, kadangi 
šių grupių atstovai sudar÷ 1/3 visų darbo biržose įsiregistravusių asmenų.  

Nors nuo 2000 iki 2004 m. Lietuvos ekonomin÷ pad÷tis pager÷jo, tuo pačiu metu 
pagal daugelį socialin÷s atskirties rodiklių Lietuva atsiliko nuo ES šalių-narių arba tolo nuo 
ES vidurkio. Nelygyb÷ did÷jo, skurdo paplitimas ir nusikalstamumas taip pat išliko didelis.  

BPD 2.3 priemone buvo siekiama mažinti socialinę atskirtį ir vykdyti jos prevenciją, 
padedant socialin÷s rizikos bei socialinę atskirtį patiriantiems asmenis integruotis į darbo 
rinką bei pilnavertį socialinį gyvenimą. Pagal šią priemonę įgyvendinti 96 projektai, skirti 
neįgaliųjų profesin÷s neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką pl÷trai, 
asmenų, sergančių priklausomyb÷s nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, socialinei 
integracijai, tautinių mažumų socialinei integracijai, moterų ir vyrų lygioms galimyb÷ms 
skatinti, nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisv÷s at÷mimo vietų, socialinei integracijai. Taip 
pat buvo remiamos socialin÷s įmon÷s, keliama specialistų, dirbančių su socialin÷s rizikos ir 
socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis, kvalifikacija. 

 
Tikslas ir uždaviniai 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Pad÷ti mažinti socialinę atskirtį ir vykdyti jos prevenciją, skatinti lygias galimybes 
darbo rinkoje. 
• Padidinti socialin÷s rizikos grupių integraciją į darbo rinką (1); 
• Skatinti moterų ir vyrų lygias galimybes (2); Priemon÷s 

uždaviniai 
• Kurti sąlygas moterų reintegracijai į darbo rinką (3); 

  Uždaviniai 
− profesinis orientavimas, informacijos karjeros klausimais teikimas; 

profesinis rengimas, perkvalifikavimas, kvalifikacijos k÷limas; 
(1) (2) (3) 

− mokslo ir studijų programų pritaikymas specialiems poreikiams;  (1) (2) 
− nuotolinio mokymo koregavimas pagal specialius poreikius;  (1) (2) (3) 
− neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos sistemos kūrimas; (1) (2) 
− socialinių užimtumo įmonių veiklos pl÷tra;  (1) (2) 
− specialistų rengimas ir jų kvalifikacijos k÷limas darbui su socialiai 

pažeidžiamais asmenimis, ypač su neįgaliaisiais; 
(1) 

− neįgaliems asmenims ir kitiems socialiai pažeidžiamiems asmenims 
taikomų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių (naujų darbo 
vietų steigimas, užimtumo r÷mimas, savo verslo pl÷tra, profesinis 
mokymas ir kt.) pl÷tra;  

(1) (2) 

− socialin÷s adaptacijos ir profesin÷s reabilitacijos programos 
tokioms asmenų grup÷ms, kaip bausmę įkalinimo įstaigose 
atliekantys bei grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys, asmenys, 
priklausomi nuo psichotropinių medžiagų, etninių mažumų 
atstovai, pab÷g÷liai ir kiti asmenys; 

(1) (2) 

Veiklos 
sritys 

− veikla, skatinanti lygias galimybes.  (1) (2) (3) 
 
Socialin÷s atskirties mažinimas ir prevencija šioje priemon÷je orientuoti į socialiai 

pažeidžiamų grupių didesnę integraciją darbo rinkoje, tai laikoma viena svarbiausių 
socialin÷s atskirties mažinimo ir kovos su skurdu priemonių (daugelyje teorijų bei tyrimų 
socialiai pažeidžiamų grupių integraciją į darbo rinką su socialine atskirtimi sieja tiesioginis 
priežastinis ryšys).  
 
BPD 2.3 priemon÷s įgyvendinimas sietinas ir su kitomis BPD priemon÷mis: BPD 1.5 
priemon÷ buvo susijusi su socialine integracija, nes ji kūr÷ infrastruktūrą, reikalingą BPD 2.3 
priemon÷je numatytai veiklai; įgyvendinant BPD 2.4 priemonę investicijos buvo skiriamos 
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pl÷toti mokslo ir studijų sistemai, mokslo ir studijų programoms atnaujinti, naujų metodų 
rengimui, buvo keliama mokytojų bei d÷stytojų kvalifikacija. Visi šie pasiekti rezultatai buvo 
taikomi tiesiogiai įgyvendinant socialin÷s integracijos priemonę.  

Klausimai, susiję su socialine atskirtimi ir nelygybe darbo rinkoje, taip pat buvo 
sprendžiami įgyvendinant Bendrijos iniciatyvų programą EQUAL, kuri finansuojama ESF 
l÷šomis. Lietuvoje EQUAL programa buvo panaudojama sprendžiant labiausiai pažeidžiamų 
darbo rinkos grupių problemas. EQUAL programa siek÷ palengvinti, pl÷toti, išbandyti ir 
pritaikyti paramos mechanizmus, kad būtų lengviau patekti ir grįžti į darbo rinką. EQUAL 
programa taip pat teik÷ pagalbą veiksmams, skirtiems sukurti ir išbandyti priemones, kurių 
tikslas – suderinti šeiminį ir profesinį gyvenimą. Be to, privaloma EQUAL programos sritis – 
teikti paramą prieglobsčio prašantiems asmenims užtikrinant geresnį išsilavinimą ir profesinį 
mokymą. EQUAL programa skiriasi nuo 1 tikslo programos tuo, kad joje išreikštas 
eksperimentinis požiūris į socialin÷s atskirties problemų sprendimą, taip pat didelis d÷mesys 
buvo skiriamas socialin÷s partneryst÷s principo taikymui sprendžiant problemas. 

 
Priemon÷s finansinis įgyvendinimas 
 
Pagal BPD 2.3 priemonę buvo planuota paskirstyti 20,477 mln. EUR paramos sumą, iš 

jų 16,381 mln. EUR – ESF l÷šų (2004-04-30 ir 2009-06-30 BPD priedai). Šiai priemonei 
numatytos l÷šos BPD įgyvendinimo laikotarpiu nebuvo perskirstomos. Iš viso buvo 
pasirašytos 98 paramos sutartys. BPD 2.3 priemon÷s l÷šomis paremtas 96 projektų 
įgyvendinimas, kuriems buvo paskirstyta 20,404 mln. EUR paramos, įskaitant 2,3 mln. EUR 
papildomos paramos siekiant daugiau socialin÷s ir ekonomin÷s naudos. Per BPD 
įgyvendinimo laikotarpį pagal BPD 2.3 priemonę buvo išmok÷ta ir pripažinta deklaruotinomis 
EK 20,404 mln. EUR paramos l÷šų, iš jų 16,277 mln. EUR sudar÷ ES l÷šos (99,6 proc. nuo 
planuotų paskirstyti l÷šų). 

 
Pav. 62. BPD 2.3 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius vnt. 
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Įgyvendinant BDP 2.3 priemonę buvo paskelbti 4 kvietimai teikti paraiškas BPD 

programavimo laikotarpiu, daugiausia paramos sutarčių pasirašyta pagal kvietimą teikti 
paraiškas Nr. 2 – net 37 paramos sutartys už 5,04 mln. EUR paramos. Pagal kvietimą teikti 
paraiškas Nr. 4 buvo pasirašytos 27 paramos sutartys už 3,18 mln. EUR paramos, pagal 
kvietimą teikti paraiškas Nr. 1 – 21 paramos sutartis už 5,04 mln. EUR paramos ir pagal 
kvietimą teikti paraiškas Nr. 3 – 13 paramos sutarčių už 3,18 mln. EUR paramos. 

2008 m. vasario m÷n. pagal BPD 2.3 priemonę buvo paskelbtas papildomos paramos 
skyrimo kvietimas projektų vykdytojams, siekiantiems įgyvendinamus projektus vykdyti 
didesne apimtimi.  

Pirmojo kvietimo teikti paraiškas (2004 m.) metu buvo finansuotas 21 projektas pagal 
penkias veiklos sritis. Gair÷se pareišk÷jams buvo nurodytos remiamos veiklos, pagal kurias 
buvo skelbiamas kvietimas teikti paraiškas, tačiau jos neap÷m÷ visų, BPD priede numatytų 
remiamų veiklų. Pvz., parama socialin÷ms įmon÷ms nebuvo remiama, nes teisin÷ baz÷, 
reglamentuojanti socialinių įmonių veiklą, buvo baigta rengti tik 2004 m. pabaigoje. Taip pat 
atkreiptinas d÷mesys į tai, kad BPD priede remiamos veiklos yra išd÷stytos teminiu 
pagrindu, tuo tarpu gair÷se pareišk÷jams – pagal tikslines grupes. Bendra numatyta šio 
kvietimo teikti paraiškas paramos suma buvo 5,5 mln. EUR, daugiausia buvo finansuota 
projektų, skirtų neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką pl÷trai, t. y. 9 
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projektai. 7 projektai skirti nuteistųjų ir asmenų paleistų iš laisv÷s at÷mimo vietų, socialinei 
integracijai, po 1 projektą narkomanų socialinei integracijai ir romų socialinei integracijai, 3 
projektai įgyvendinami pagal vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimo veiklos sritį.  

Antrojo kvietimo teikti paraiškas metu (2005 m.) paramos sutartys pasirašytos su 37 
projektų vykdytojais. Bendra numatyta paskirstyti pagal šį kvietimą teikti paraiškas 
paramos suma – 8,94 mln. EUR. Po 7 projektus skirta  tautinių mažumų socialinei 
integracijai, asmenų, sergančių priklausomyb÷s nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, 
socialinei integracijai bei nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisv÷s at÷mimo vietų, socialinei 
integracijai. Daugiausia – 16 projektų šiame kvietime teikti paraiškas įgyvendinta pagal 
vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimo veiklos sritį. 

Trečiojo kvietimo teikti paraiškas metu (2005 m.) bendra numatyta paskirstyti pagal šį 
kvietimą teikti paraiškas paramos suma sudar÷ 2,84 mln. EUR. Šis kvietimas buvo skirtas 
tik neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką pl÷trai. Pagal šį kvietimą 
buvo pasirašyta 13 paramos sutarčių. 

2006 m. buvo paskelbtas ketvirtas kvietimas teikti paraiškas, kuriame bendra 
paramos suma sudar÷ 3,25 mln. EUR. Iš viso buvo finansuoti 27 projektai: 10 projektų 
skirta neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką pl÷trai, 7 – asmenų, 
sergančių priklausomyb÷s nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, socialinei integracijai, 5 – 
moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimui, 3 – tautinių mažumų socialinei integracijai, pagal 
veiklos sritį „Parama socialin÷ms įmon÷ms“ paramą gavo 2 neįgaliųjų socialin÷s įmon÷s.  

BPD 2.3 priemon÷s projektuose buvo remiamos šios gair÷se pareišk÷jams apibr÷žtos 
veiklos sritys pagal tikslines grupes: neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos ir integracijos į darbo 
rinką pl÷tra, asmenų, sergančių priklausomyb÷s nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, 
socialin÷ integracija, tautinių mažumų socialin÷ integracija, moterų ir vyrų lygių galimybių 
skatinimas, nuteistųjų ir asmenų paleistų iš laisv÷s at÷mimo vietų, socialin÷ integracija, 
parama socialin÷ms įmon÷ms. 

 
Pav. 63. BPD 2.3 priemon÷s projektų pasiskirstymas pagal tikslines grupes ir kvietimus. 
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Pav. 64. BPD 2.3 priemon÷s SF paramos l÷šų pasiskirstymas pagal tikslines grupes, mln. 
EUR.  

 
 

Pav. 65. BPD 2.3 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, mln. EUR69. 
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Įvertinus tai, kad iš BPD 2.3 priemonei skirtų 20,477 mln. EUR., projektams išmok÷tos 

l÷šos sudar÷ 20,404 mln. EUR (99,6 proc. nuo šiai priemonei numatytų l÷šų), o iš 98 
projektų, d÷l kurių buvo pasirašytos paramos sutartys, įgyvendinti 96, šiuo požiūriu BPD 
numatytų rodiklių pasiekimo efektyvumas yra didelis. Tačiau vertinant atskirai tikslinei 
grupei pagal numatytus pasiekti rodiklius, jų pasiekimo efektyvumą mažina kai kurių 
tikslinių grupių specifika – kaliniams ir asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų bei 
asmenims, sergantiems priklausomyb÷s nuo psichotropinių medžiagų ligomis, yra dar 
sud÷tingiau grįžti į darbo rinką nei neįgaliesiems ar moterims. Šių asmenų motyvacija yra 
žema, šeimos pad÷tis dažnai prasta, išlieka nuolatinis potraukis ankstesniam gyvenimui. 

Paramos l÷šų pasiskirstymas pagal BPD 2.3 priemonę buvo gana tolygus, kiek daugiau 
paramos l÷šų teko Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Šiaulių apskrityse įgyvendintiems projektams 
(atitinkamai 22,8 proc., 15 proc., 11,1 proc. ir 10,3 proc. paramos l÷šų). Tokią paramos 
l÷šų regioninę sklaidą labiausiai l÷m÷ nedarbo lygio regionin÷ diferenciacija, nes vis dar 
egzistuoja nemažai regioninių skirtumų užimtumo srityje, ypač lyginant kaimo ir miesto 
užimtumo struktūrą. Be to, pagrindiniai ūkio sektoriai, ypač verslas, koncentruojasi 

                                           
69 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo. 
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didžiuosiuose Lietuvos miestuose, kur didžiausia darbo pasiūla, o labai dideli būsto kainų 
skirtumai ir labai padid÷jusios transporto išlaidos, palyginti su dirbančiųjų pajamomis, 
stabd÷ darbo j÷gos mobilumą. Tokiam BPD 2.3 priemon÷s l÷šų pasiskirstymui taip pat 
tur÷jo įtakos gausesnis pareišk÷jų skaičius iš didžiųjų apskričių ir nepakankamas 
informacijos kiekis nutolusiuose regionuose apie BPD 2.3 priemon÷s teikiamas finansines 
galimybes, egzistavęs nepasitik÷jimas geb÷jimais gerai parengti dokumentaciją ir 
įgyvendinti projektus. 

Vis d÷lto nemažai projektų buvo įgyvendinta visos šalies ar kelių apskričių mastu, pvz. 
tokius projektus vykd÷ Lietuvos darbo birža, Vilniaus universitetas, Moterų informacijos 
centras, Valakampių reabilitacijos centras, Tolerantiško jaunimo asociacija ir kt. 
Didžiuosiuose šalies miestuose projektų veiklas vykd÷ Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
reabilitacijos profesinio mokymo centras, Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, Lietuvos 
moterų draugija, tod÷l paramos l÷šos pasiskirst÷ po visą Lietuvą. 

 
Pav. 66. Paramos pagal BPD 2.3 priemonę pasiskirstymas pagal apskritis. 
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Priemon÷s įgyvendinimas 2008 ir 2009 m. 
 
2008 m. naujų kvietimų teikti paraiškas neskelbta, buvo baigiami įgyvendinti 

projektai. 2008 m. pagal VI nustatytus principus buvo skirta 2,3 mln. EUR papildomos 
paramos BPD 2.3 priemon÷s kai kuriems projektams, kurie buvo įgyvendinti didesne 
apimtimi, siekiant didesnių, nei numatyta paramos sutartyje, kiekybinių rezultatų, ir (arba) 
projekto vykdytojui vykdant papildomą paramos sutartyje nenumatytą veiklą, atitinkančią 
įgyvendinamo projekto tikslą, BPD 2.3 priemon÷s remiamą veiklos sritį, pagal kurią 
įgyvendinamas projektas, taip duodant daugiau socialin÷s ir (arba) ekonomin÷s naudos. 
2008 m. išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 9,929 mln. EUR, iš 
jų 7,944 mln. EUR – ESF l÷šos. 2009 m. naujų kvietimų teikti paraiškas nebuvo skelbiama, 
buvo baigiami įgyvendinti kai kurie projektai, kuriems buvo skirta papildoma parama 2008 
m. 2009 m. išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 0,324 mln. EUR, 
iš jų 0,259 mln. EUR – ESF l÷šos. 

 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui 
 
Svarbiausi socialiniai-ekonominiai pokyčiai, tur÷ję įtakos vykdytai BPD 2.3 priemonei: 

pokyčiai teisin÷je aplinkoje, didesnis moterų aktyvumas darbo rinkoje, ekonomikos 
augimas. 

 
• Pokyčiai teisin÷je aplinkoje 
LRV 2005 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1270 buvo patvirtinta NLS įgyvendinimo 

programa 2005–2008 m., LR neįgaliųjų socialin÷s integracijos įstatymas (įsigaliojo 2005 m. 
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liepos 1 d.), LR socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugs÷jo 27 d. įsakymu Nr. 
A1–254 patvirtintas „Konsoliduotas LR 2004–2006 m. nacionalinio kovos su skurdu ir 
socialine atskirtimi veiksmų plano įgyvendinimo priemonių 2005–2006 m. sąrašas“, LR 
2004–2006 m. nacionalinio kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų plano 
įgyvendinimo 2005–2006 m. priemon÷s, patvirtintos LRV 2005 m. rugs÷jo 13 d. nutarimu 
Nr. 1002, sudar÷ geresnes prielaidas ir aiškiau įvardino konkrečias kryptis ir priemones, 
kovojant su skurdu ir mažinant socialinę atskirtį, taip sudarydamos palankią aplinką BPD 2.3 
priemon÷s įgyvendinimui. 

 
• Didesnis moterų aktyvumas darbo rinkoje  
Moterų užimtumo lygis 2007 m. siek÷ 61,8 proc., lyginant su 2004 m. šis rodiklis 

padid÷jo 4,4 procentiniais punktais. 2008 m. moterų užimtumo lygis prad÷jo maž÷ti ir metų 
pabaigoje siek÷ 61,8 proc. Vyrų užimtumo lygis 2007 m. lyginant su 2004 m. išaugo 3,3 
procentiniais punktais. 2008 m. šis rodiklis taip pat prad÷jo maž÷ti ir 2008 m. pabaigoje 
siek÷ 67,1 proc. 

Atskiruose ūkio sektoriuose vyrų ir moterų užimtumas buvo skirtingas. Moterų 2004–
2009 m. laikotarpiu viešajame sektoriuje dirbo daugiau nei vyrų, o privačiame sektoriuje 
didžiąją dalį užimtųjų sudar÷ vyrai.  

Lyginant 2004–2007m. laikotarpį dirbančių moterų skaičius padid÷jo 7,6 proc. (nuo 
702,5 tūkst. iki 756,6 tūkst.), o dirbančių vyrų skaičius išaugo 5,9 proc. (nuo 733,8 tūkst. 
iki 777,7 tūkst.). 2008 m. užimtųjų Lietuvos gyventojų skaičius prad÷jo ženkliai maž÷ti ir 
2009 m. dirbančiųjų moterų buvo 735,9 tūkst., o vyrų – 55,9 tūkst. mažiau. 

Nedarbo lygis 2004–2007 m. laikotarpiu šalyje sumaž÷jo 7,1 procentiniu punktu (nuo 
11,4 proc. iki 4,3 proc.) 2008 m. nedarbo lygis šoktel÷jo iki 5,8 proc., o 2009 m. buvo net 
13,7 proc. bei pasiek÷ 2002 m. nedarbo lygio dydį. Tarp bedarbių 2004 m. bei 2005 m. 
didesnę dalį sudar÷ moterys, 2006 m. moterų nedarbo lygis tapo mažesnis nei vyrų, o 2007 
m. susilygino ir buvo 4,3 proc. Tačiau moterys aktyviau ieškojo darbo, buvo aukštesnio 
išsilavinimo. Aukštąjį ir specialųjį vidurinį išsilavinimą turinčių moterų yra daugiau nei vyrų. 
2004–2008 m. laikotarpiu moterų turinčių aukštąjį išsilavinimą dalis išaugo 27 proc.  

Tai l÷m÷ daug didesnį, nei planuotą, šios BPD priemon÷s populiarumą, pvz., pagal 
priemonę organizuotus mokymus baig÷ 9,5 tūkst. moterų, t. y. 40 proc. daugiau nei 
numatyta pagal pasirašytas paramos sutartis. Pagal šią priemonę BPD priede numatyti 
pasiekti rodikliai taip pat viršijo lūkesčius, taip buvo prisid÷ta gerinant moterų pad÷tį.  

 
• Ekonomikos augimas  
Ekonomikos augimas kartu su emigracija sumažino darbo j÷gos pasiūlą ir padidino 

darbo j÷gos paklausą, tai l÷m÷ didesnes įsidarbinimo galimybes, did÷jo vidutinis darbo 
užmokestis, d÷l šios priežasties augo darbo j÷gos aktyvumas. Be to, ekonomikos augimas 
vert÷ moteris anksčiau grįžti į darbą po vaiko priežiūros, suteik÷ galimybes įsidarbinti ir 
vyresnio amžiaus žmon÷ms, asmenims, sugrįžusiems iš įkalinimo įstaigų, bei neįgaliesiems. 
Tai l÷m÷ per priemonę vykdytų mokymų populiarumą. Kartu su augančia ekonomika ir 
gerove keit÷si požiūris į asmenis, priklausančius nuo psichotropinių medžiagų, tod÷l 
reabilitacijos programų ir centrų pl÷tros projektai sulauk÷ didesnio palankumo.  

 
Priemon÷s įgyvendinimo problemos  
 
Įgyvendinant BPD 2.3 priemonę, be pagrindinių BPD II prioriteto problemų buvo 

susidurta su šiomis specifin÷mis įgyvendinimo problemomis: praktiniai atrankos kriterijų 
taikymo klausimai, menka kai kurių tikslinių grupių motyvacija. 

 
Lentel÷ 96. Pagrindin÷s problemos, iškilusios įgyvendinant BPD 2.3 priemonę, ir jų 
sprendimo būdai. 

Problema Sprendimai 
Ne visada aiškūs prioritetai, 
paraiškų vertinimo ir 
atrankos kriterijai. 

TI ir ĮI, iškilus neaiškumams teikdavo išaiškinimus įvairiais 
vertinimo klausimais. Pvz., siekdama užtikrinti tinkamą 
BPD 2.3 priemon÷s įgyvendinimo steb÷seną ir BPD priede 
nustatytų rodiklių pasiekimo kontrolę, TI buvo pateikusi 
išaiškinimą d÷l šių rodiklių BPD 2.3 priemon÷s rodiklių: 
Dalyviai, kurie tęsia mokymąsi; Dalyviai įgiję profesinę 
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Problema Sprendimai 
kvalifikaciją; Bendras įsidarbinimo rodiklis. 

Netolygus projektų l÷šų 
paskirstymas atskiruose 
regionuose, mažinęs 
paslaugų prieinamumą labiau 
nutolusiuose regionuose 
gyvenusiems asmenims. 

Organizuojami seminarai visoje Lietuvoje, teikiamos 
individualios konsultacijos telefonu, el. paštu. Siekiant 
efektyvesnio ir tolygesnio BPD 2.3 priemon÷s l÷šų 
panaudojimo visoje Lietuvoje ir atskirose tikslin÷se 
grup÷se, numatyta aiškesn÷ ir išsamesn÷ informacinio 
švietimo, pareišk÷jų konsultavimo strategija ir numatytos 
konkrečios jos įgyvendinimo priemon÷s. Ši patirtis 
panaudota rengiant Lietuvos 2007–2013 m. SF paramos 
panaudojimui skirtas priemones ir taisykles. 

Procesų koordinavimo 
trūkumas paraiškų rengimo, 
vertinimo ir atrankos metu. 

1) BPD 2.3 priemon÷s įgyvendinimo metu kylančios 
technin÷s problemos rodiklių fiksavimo duomenų baz÷je 
d÷l rodiklių vertinimo aiškumo bei traktavimo buvo 
sprendžiamos operatyviai, nuolat atliekant duomenų baz÷s 
korekcijas, pritaikant ją tiesioginiams tikslams ir 
poreikiams. Taip pat buvo atliekami vidiniai institucijų 
darbuotojų mokymai, formuojamos darbo grup÷s kylančių 
problemų operatyviam sprendimui, taip buvo siekiama 
kompensuoti darbuotojų patirties trūkumus. 
2) Esant projektų l÷šų sutaupymams, projekto vykdytojai 
buvo skatinami panaudoti kuo daugiau sutaupytų paramos 
l÷šų papildomoms veikloms, buvo vykdomi biudžeto ir 
projekto veiklų keitimai, kurie pagerino projekto veiklų 
kokybę ir padidino rezultatus. 

Žema kai kurių tikslinių 
grupių (asmenų, grįžusių iš 
įkalinimo įstaigų ar 
priklausančių nuo 
psichotropinių medžiagų) 
motyvacija susirasti darbą ar 
reintegruotis į visuomenę. 

Šios problemos masto mažinimas daugiau susijęs su 
bendromis šių tikslinių grupių motyvacijos didinimu 
vykdomai politikai ar programai ir negal÷jo būti tiesiogiai 
apspręstas SF paramą administruojančių institucijų ir 
projekto vykdytojų. 

 
Priemon÷s tikslo ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 
BPD 2.3 priemon÷s tikslo buvo siekiama įgyvendinant 3 uždavinius. 
 

1 uždavinys – padidinti socialin÷s rizikos grupių integraciją į darbo rinką. 

Veiklos sritys  

1 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− profesinis orientavimas, informacijos karjeros klausimais teikimas; 
profesinis rengimas, perkvalifikavimas, kvalifikacijos k÷limas; 

− mokslo ir studijų programų pritaikymas specialiems poreikiams;  
− nuotolinio mokymo koregavimas pagal specialius poreikius;  
− neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos sistemos kūrimas; 
− socialinių užimtumo įmonių veiklos pl÷tra; 
− specialistų rengimas ir jų kvalifikacijos k÷limas darbui su socialiai 
pažeidžiamais asmenimis, ypač su neįgaliaisiais; 

− neįgaliems asmenims ir kitiems socialiai pažeidžiamiems asmenims 
taikomų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių (naujų darbo vietų 
steigimas, užimtumo r÷mimas, savo verslo pl÷tra, profesinis mokymas 
ir kt.) pl÷tra;  

− socialin÷s adaptacijos ir profesin÷s reabilitacijos programos tokioms 
asmenų grup÷ms, kaip bausmę įkalinimo įstaigose atliekantys bei grįžę 
iš įkalinimo įstaigų asmenys, asmenys, priklausomi nuo psichotropinių 
medžiagų, etninių mažumų atstovai, pab÷g÷liai ir kiti asmenys;  

− veikla, skatinanti lygias galimybes.  

Įgyvendinimas 

Prie šio uždavinio pasiekimo buvo prisid÷ta 96 projektų įgyvendinimu, iš 
jų daugiausia projektų (32) buvo skirta neįgaliųjų profesinei reabilitacijai 
ir integracijai į darbo rinką, be to, 24 projektai buvo skirti moterų ir vyrų 
lygių galimybių skatinimui (tikslin÷ grup÷ buvo labai įvairi, tarp jų 
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vyresnio amžiaus moterys, moterys siekiančios dalyvauti politikoje, 
moterys grįžtančios į darbo rinką po ilgesn÷s pertraukos, be to, 
projektuose dalyvavo ir socialinių partnerių, darbdavių atstovai. Buvo 
vykdomi įvairūs mokymai – nuo bendrųjų, profesinių mokymų, 
psichologin÷s pagalbos moterims, iki darbdavių stereotipų keitimo, 
informacijos apie moterų ir vyrų lygias galimybes patekimo informacijos 
priemon÷se), 15 projektų – asmenų, sergančių priklausomyb÷s nuo 
psichoaktyvių medžiagų ligomis, socialinei integracijai (buvo vykdoma ne 
tik profesin÷ bet ir socialin÷ integracija: d÷l itin žemo dalyvių motyvacijos 
lygio vykdoma ne tik profesinis orientavimas, konsultavimas, profesinis 
mokymas, bet ir teikiama psichologin÷, socialin÷ pagalba, dažnai projekto 
dalyviams buvo padedama įsigyti dokumentus, baigti vidurines mokyklas 
ir kt.), 14 projektų – nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisv÷s at÷mimo 
vietų, socialinei integracijai (projektų dalyviams buvo teikiama 
psichologin÷ pagalba, jie skatinami keisti gyvenimo būdą, motyvuojami 
įsidarbinti, sudaromi socialin÷s ir profesin÷s integracijos planai, rengiami 
profesijos mokymai), 11 projektų – tautinių mažumų socialinei 
integracijai (buvo vykdomas asmenų, priklausančių tautin÷ms 
mažumoms, profesinis orientavimas, konsultavimas, profesinis mokymas, 
visuose projektuose buvo numatyti lietuvių kalbos mokymai) ir 2 
projektais, skirtais socialin÷ms įmon÷ms. 
 
Pav. 67. BPD 2.3 priemon÷s projektų pasiskirstymas pagal tikslines 
grupes. 

32

1511

24

14 2

Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką pl÷tra

Asmenų, sergančių priklausomyb÷s nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, socialin÷
integracija 
Tautinių mažumų socialin÷ integracija 

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas 

Nuteistųjų ir asmenų paleistų iš laisv÷s at÷mimo vietų, socialin÷ integracija

Parama socialin÷ms įmon÷ms

 
 
BPD 2.3 priemon÷s 1 uždavinio įgyvendinimą atspindi visi priemonei 
nustatyti rodikliai. BPD priede šiai priemonei nustatytas pasiekimo rodiklis 
„Išmokyti naudos gav÷jai, skaičius“ buvo viršytas (vietoje BPD priede 
planuoto 1500 buvo pasiekta 23 151, tai viršijo 15,43 karto), iš jų 
moterys (vietoj 900 planuotų buvo pasiekta 9466 ir viršyta 10,52 karto), 
neįgalieji (vietoje 800 planuotų buvo pasiekta 4064 ir viršyta 5,08 karto), 
kaliniai ir grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys (vietoje 300 numatytų buvo 
pasiekta 7583 ir viršyta 25,28 karto), asmenys, priklausomi nuo 
psichotropinių medžiagų (vietoje 100 planuotų buvo pasiekta 1168 ir 
viršyta 11,68 karto). Apmokytų specialistų skaičius buvo viršytas 113,4 
karto (vietoje numatytų 50 buvo pasiekta 5670). Mažesnę paklausą 
parod÷ socialin÷s įmon÷s, vietoje planuotų 5 kokybiškas paraiškas pateik÷ 
ir atitinkamai gavo paramą tik 2. 
Įspūdingi ir rezultatų rodikliai – rodiklis „Dalyviai, įgijusieji profesinę 
kvalifikaciją“ buvo viršytas 4,2 karto (vietoje planuotų 500 buvo pasiekta 
2102), iš jų moterys (vietoje 300 numatytų buvo pasiekta 799 ir viršyta 
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2,66 karto), neįgalieji (vietoje 200 planuotų buvo pasiekta 548 ir viršyta 
2,74 karto), kaliniai ir grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys (vietoje 50 
numatytų buvo pasiekta 706 ir viršyta 14,12 karto), asmenys, 
priklausomi nuo psichotropinių medžiagų (vietoje 20 planuotų buvo 
pasiekta 159 ir viršyta 7,95 karto).  
Rezultato rodiklis „Dalyviai, kurie tęsia mokymąsi“ taip pat buvo viršytas 
(vietoje 100 numatytų buvo pasiekta 357 ir viršyta 3,57 karto), iš jų 
moterys (vietoje 50 planuotų buvo pasiekta 99 ir viršyta 1,98 karto), 
neįgalieji (vietoje 10 buvo pasiekta 170 ir viršyta 17 kartų), kaliniai ir 
grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys (vietoje 5 numatytų buvo pasiekta 23 ir 
viršyta 4,6 karto), asmenys, priklausomi nuo psichotropinių medžiagų 
(vietoje 5 planuotų buvo pasiekta 150 ir viršyta 30 kartų). 

Uždavinio 
pasiekimas 

1 uždavinys vertintinas kaip įgyvendintas, nes BPD 2.3 priemon÷s 
rodikliai buvo viršyti daug kartų, išskyrus socialines įmones, kurių 
daugiau projektų neleido per v÷lai įsigalioję teis÷s aktai 
reglamentuojantys tokių įmonių veiklą, o įsidarbinimo lygis viršijo bet 
kokius lūkesčius.  

 
2 uždavinys – skatinti moterų ir vyrų lygias galimybes. 

Veiklos sritys  

2 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− neįgaliems asmenims ir kitiems socialiai pažeidžiamiems asmenims 
taikomų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių (naujų darbo vietų 
steigimas, užimtumo r÷mimas, savo verslo pl÷tra, profesinis mokymas 
ir kt.) pl÷tra; 

− veikla, skatinanti lygias galimybes. 

Įgyvendinimas 

Prie šio BPD 2.3 priemon÷s uždavinio pasiekimo buvo prisid÷ta visų šios 
priemon÷s projektų įgyvendinimu (detaliau – 1 uždavinio pasiekimo 
aprašyme). 
BPD 2.3 priemon÷s 2 uždavinio įgyvendinimą atspindi visi priemonei 
nustatyti rodikliai, išskyrus socialines įmones. BPD priede nustatytas 
pasiekimo rodiklis „Išmokyti naudos gav÷jai, skaičius“ buvo viršytas 
(vietoje BPD priede planuoto 1500 buvo pasiekta 23 151, tai viršijo 15,43 
karto), iš jų moterys (vietoj 900 planuotų buvo pasiekta 9466 ir viršyta 
10,52 karto), neįgalieji (vietoje 800 numatytų buvo pasiekta 4064 ir 
viršyta 5,08 karto), kaliniai ir grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys (vietoje 
300 planuotų buvo pasiekta 7583 ir viršyta 25,28 karto), asmenys, 
priklausomi nuo psichotropinių medžiagų (vietoje 100 buvo pasiekta 1168 
ir viršyta 11,68 karto). Apmokytų specialistų skaičius buvo viršytas 113,4 
karto (vietoje planuotų 50 buvo pasiekta 5670).  
Įspūdingi ir rezultatų rodikliai – rodiklis „Dalyviai, įgijusieji profesinę 
kvalifikaciją“ buvo viršytas 4,2 karto (vietoje planuotų 500 buvo pasiekta 
2102), iš jų moterys (vietoje 300 buvo pasiekta 799 ir viršyta 2,66 
karto), neįgalieji (vietoje 200 numatytų buvo pasiekta 548 ir viršyta 2,74 
karto), kaliniai ir grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys (vietoje 50 planuotų 
buvo pasiekta 706 ir viršyta 14,12 karto), asmenys, priklausomi nuo 
psichotropinių medžiagų (vietoje 20 buvo pasiekta 159 ir viršyta 7,95 
karto).  
Rezultato rodiklis „Dalyviai, kurie tęsia mokymąsi“ taip pat buvo viršytas 
(vietoje 100 planuotų buvo pasiekta 357 ir viršyta 3,57 karto), iš jų 
moterys (vietoje 50 numatytų buvo pasiekta 99 ir viršyta 1,98 karto), 
neįgalieji (vietoje 10 buvo pasiekta 170 ir viršyta 17 kartų), kaliniai ir 
grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys (vietoje 5 planuotų buvo pasiekta 23 ir 
viršyta 4,6 karto), asmenys, priklausomi nuo psichotropinių medžiagų 
(vietoje 5 numatytų buvo pasiekta 150 ir viršyta 30 kartų). 
BPD 2.3 priemon÷s veiklos sritis – moterų ir vyrų lygių galimybių 
skatinimas buvo antra pagal paremtų projektų skaičių (24 projektai) ir 
skirtą paramos sumą (4,03 mln. EUR) veiklos sritis. Šiais projektais buvo 
siekiama skatinti moterų užimtumą, ypač pagyvenusių moterų ir moterų, 
grįžtančių po vaiko priežiūros atostogų, skatinti subalansuotą atstovavimą 
priimant sprendimus, keisti tradicinius stereotipus apie moterų ir vyrų 
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vaidmenį ekonomin÷je veikloje, apie vadinamuosius „moteriškus“ ir 
„vyriškus“ darbus ir sektorius, taip siekiant mažinti horizontaliąją darbo 
rinkos segregaciją, lyčių disbalansą tarp sektorių ir profesijų, kuris itin 
neigiamai veikia moterų ir vyrų atlyginimų skirtumą ir lemia skirtingą 
ekonominę pad÷tį. Tikslin÷ grup÷ pagal šią veiklos sritį buvo labai įvairi – 
tai vyresnio amžiaus, siekiančios dalyvauti politikoje bei grįžtančios į 
darbo rinką po ilgesn÷s pertraukos moterys. Kaip tikslin÷ grup÷ 
projektuose gal÷jo dalyvauti ir socialinių partnerių, darbdavių atstovai. 
Projektais, įgyvendintais pagal BPD 2.3 priemonę, buvo siekiama 
užtikrinti, kad abiejų lyčių atstovai tur÷tų kiek galima vienodesnes 
galimybes naudotis paslaugomis ir finansiniais ištekliais, spręsdami 
konkrečias problemas, su kuriomis jie susiduria, tokias kaip žmogaus 
teisių problemos, įskaitant kovą su smurtu prieš moteris, prekybą 
moterimis ir t. t. Atskirą tikslinę grupę sudar÷ moterys po ilgesn÷s 
pertraukos grįžtančios į darbą ar vyresnio amžiaus moterys, 
susiduriančios su integracijos į profesinį gyvenimą sunkumais. Pagal BPD 
2.3 priemonę organizuojamus mokymus baig÷ 9,5 tūkst. moterų, t. y. 40 
proc. daugiau nei numatyta pagal pasirašytas paramos sutartis. Pagal šią 
priemone BPD numatyti pasiekti rodikliai taip pat viršijo lūkesčius, taip 
buvo žymiai pagerinta moterų pad÷tis. Moterų užimtumo Lietuvoje lygis 
dar 2004 m. siek÷ 57,8 proc., o 2005 m. – išaugo iki 59,6 proc. 
Atskiruose ūkio sektoriuose vyrų ir moterų užimtumas buvo skirtingas. 
Moteriškos veiklos sritimi išliko švietimas, kur jos sudar÷ 79 proc. šios 
veiklos dirbančiųjų. Tuo tarpu viešojo valdymo ir gynybos, privalomojo 
socialinio draudimo bei transporto, sand÷liavimo ir ryšių veiklos srityse 
vyrai sudar÷ daugumą darbuotojų. 2005 m. valstybiniame sektoriuje 
moterų dirbo jau 1,8 karto daugiau negu vyrų, o privačiame sektoriuje – 
vyrų dirbo 1,3 karto daugiau negu moterų. Vyrai sudar÷ didesnį 
darbdavių ir savarankiškai dirbančiųjų dalį – 61 proc., o tarp samdomų 
darbuotojų vyrų ir moterų buvo beveik po lygiai. 

Uždavinio 
pasiekimas 

2 uždavinys vertintinas kaip įgyvendintas, nes BPD 2.3 priemon÷s 
rodikliai buvo viršyti daug kartų, o įsidarbinimo lygis viršijo bet kokius 
lūkesčius.  

 
3 uždavinys – kurti sąlygas moterų reintegracijai į darbo rinką. 

Veiklos sritys  

3 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− profesinis orientavimas, informacijos karjeros klausimais teikimas; 
profesinis rengimas, perkvalifikavimas, kvalifikacijos k÷limas; 

− mokslo ir studijų programų pritaikymas specialiems poreikiams;  
− nuotolinio mokymo koregavimas pagal specialius poreikius;  
− veikla, skatinanti lygias galimybes. 

Įgyvendinimas 

Prie šio uždavinio pasiekimo buvo prisid÷ta visų šios priemon÷s projektų 
įgyvendinimu (detaliau – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme).  
BPD 2.3 priemon÷s 3 uždavinio įgyvendinimą atspindi visi priemonei 
nustatyti rodikliai, išskyrus socialines įmones. BPD priede nustatytas 
pasiekimo rodiklis „Išmokyti naudos gav÷jai, skaičius“ buvo viršytas 
(vietoje BPD priede planuoto 1500 buvo pasiektas 23 151 ir viršijo 15,43 
karto), iš jų moterys (vietoje numatytų 900  buvo pasiekta 9466 ir viršyta 
10,52 karto), neįgalieji (vietoje 800 buvo pasiekta 4064 ir viršyta 5,08 
karto), kaliniai ir grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys (vietoj planuotų 300 
buvo pasiekta 7583 ir viršyta 25,28 karto), asmenys, priklausomi nuo 
psichotropinių medžiagų (vietoje planuotų 100 buvo pasiektos 1168 ir 
viršyta 11,68 karto). Apmokytų specialistų skaičius buvo viršytas 113,4 
karto (vietoje numatytų 50 buvo pasiekta 5670).  
Įspūdingi ir rezultatų rodikliai – rodiklis „Dalyviai, įgijusieji profesinę 
kvalifikaciją“ buvo viršytas 4,2 karto (vietoj planuotų 500 buvo pasiekta 
2102), iš jų moterys (vietoje planuotų 300 buvo pasiekta 799 ir viršyta 
2,66 karto), neįgalieji (vietoje 200 buvo pasiekta 548 ir viršyta 2,74 
karto), kaliniai ir grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys (vietoje numatytų 50 
buvo pasiekta 706 ir viršyta 14,12 karto), asmenys, priklausomi nuo 
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psichotropinių medžiagų (vietoje planuotų 20 buvo pasiekta 159 ir viršyta 
7,95 karto).  
Rezultato rodiklis „Dalyviai, kurie tęsia mokymąsi“ taip pat buvo viršytas 
(vietoj 100 planuotų buvo pasiekta 357 ir viršyta 3,57 karto), iš jų 
moterys (vietoje planuotų 50 buvo pasiekta 99 ir viršyta 1,98 karto), 
neįgalieji (vietoje numatytų 10 buvo pasiekta 170 ir viršyta 17 kartų), 
kaliniai ir grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys (vietoje 5 buvo pasiekta 23 ir 
viršyta 4,6 karto), asmenys, priklausomi nuo psichotropinių medžiagų 
(vietoje  planuotų 5 buvo pasiekta 150 ir viršyta 30 kartų). 

Uždavinio 
pasiekimas 

3 uždavinys vertintinas kaip įgyvendintas, nes BPD 2.3 priemon÷s 
rodikliai buvo viršyti daug kartų, išskyrus socialines įmones, kurių 
daugiau projektų neleido per v÷lai įsigalioję teis÷s aktai 
reglamentuojantys tokių įmonių veiklą, o įsidarbinimo lygis viršijo bet 
kokius lūkesčius.  

 
BPD 2.3 priemon÷s tikslas – pad÷ti mažinti socialinę atskirtį ir vykdyti jos prevenciją, 
skatinti lygias galimybes darbo rinkoje. 

Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys – įgyvendintas; 
2 uždavinys – įgyvendintas; 
3 uždavinys – įgyvendintas. 

Tikslo 
pasiekimas 

Priemon÷s tikslas vertintinas kaip visiškai įgyvendintas, nes buvo pasiekti 
visi uždaviniai ir kadangi išmokytų ir tęsusių mokymus asmenų, 
dalyvaujančių ar įsijungiančių į darbo rinką, skaičius žymiai viršijo 
planuotus rodiklius, tarp jų  reikšmingi pasiekimai tikslin÷se grup÷se 
tokiose kaip moterys, neįgalieji, kaliniai ir grįžę iš įkalinimo įstaigų 
asmenys, asmenys, priklausomi nuo psichotropinių medžiagų. Žymiai 
viršyti planuotus rodiklius pagal dalyvių, įgijusių profesinę kvalifikaciją, 
skaičių, o visų apmokytų dalyvių įsidarbinimo lygis viršijo bet kokius 
lūkesčius.  

 
Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
2004–2008 m. įgyvendinti BPD 2.3 priemon÷s projektai tur÷jo įtakos ir paskatino 

sisteminius Lietuvos pokyčius socialin÷s atskirties mažinimo ir jos prevencijos srityse: 
pradedant pačios socialin÷s atskirties sampratos susiformavimu, baigiant efektyvių 
socialin÷s atskirties mažinimo strategijų sukūrimu ir įgyvendinimu. Lietuvoje prad÷ta kurti 
sistema, sudaranti galimybę lanksčiai reaguoti į besikeičiančią aplinką, darbo rinkos sąlygas 
ir poreikius socialin÷s atskirties grupių atžvilgiu. BPD 2.3 priemon÷s įgyvendinimas 
paskatino socialinį dialogą ir institucinį valstyb÷s, savivaldybių, verslo atstovų bei NVO 
bendradarbiavimą ir buvo nukreiptas į pagrindines socialiai jautrias tikslines grupes – 
moteris, neįgaliuosius kalinius ir grįžusius iš įkalinimo įstaigų, tautines mažumas asmenis 
priklausančius nuo psichotropinių medžiagų, o taip pat buvo skirta pad÷ti socialiniams 
darbuotojams įgauti specialiųjų įgūdžių ir žinių. Susiformavę bendradarbiavimo ryšiai 
skatina suinteresuotas puses telktis ir kitokių projektų įgyvendinimui, bendrų problemų 
sprendimui kartu ir pan. Nors priemon÷s įgyvendinimo metu buvo susiduriama su įvairiomis 
problemomis, kurios buvo nulemtos pareišk÷jų bei ĮI ir administruojančių institucijų 
nepatyrimo, šios problemos buvo efektyviai sprendžiamos, o gauta „geroji patirtis” perkelta 
į 2007–2013 m. SF įgyvendinimo periodą. 

Teigiamas šios veiklos srities aspektas – parama pasiek÷ problemines Lietuvos 
teritorijas, pvz., BPD laikotarpiu didelį nedarbą Lietuvoje turinčias Ignalinos, Šalčininkų 
rajono, kitas savivaldybes. 

BPD 2.3 priemon÷s poveikis ir tęstinumas pasireiškia šiais aspektais: 
1) Numatytų pasiekti poveikio rodiklių tikslingumu pasiekti tęstinumą. Šiai priemonei 

nustatyti 2 poveikio rodikliai: išaugęs darbo j÷gos aktyvumo lygis (1 proc. lyginant su 2003 
m. duomenimis (66,5 proc.)) ir išaugęs moterų darbo j÷gos aktyvumo lygis (1 proc. 
lyginant su 2003 m. duomenimis (69,7 proc.).  

2) D÷l projektų apmokyti specialistai, dirbantys su socialin÷s rizikos asmenimis, įgijo 
žinių ir patobulino profesinius įgūdžius, atsižvelgiant į tikslinių grupių poreikių specifiką: 
mok÷si spręsti bausmę atlikusių asmenų resocializacijos problemas, taikyti profesin÷s 
reabilitacijos priemones pagal LR neįgaliųjų socialin÷s integracijos įstatymą, vertinti 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 

 276 

neįgaliųjų darbinius geb÷jimus ir nustatyti tinkamumą darbo vietai, teikti profesionalias 
psichologines ir profesines konsultacijas, informaciją karjeros projektavimo klausimais ir kt. 
Projektų metu buvo rengiamos ugdymo metodikos, kurias naudos profesin÷s reabilitacijos 
konsultantai, nuteistųjų psichologinio konsultavimo programos, psichikos neįgaliųjų 
profesin÷s reabilitacijos specialistų rengimo ir paslaugų teikimo metodikos ir kitos 
specialistams skirtos priemon÷s. Visa tai prisid÷jo prie BPD investicijų pagal BPD 2.3 
priemonę ilgalaikių socialinių ir ekonominių padarinių, projektų veiklų tęstinumo garanto. 
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2.2.1.4 BPD 2.4 priemon÷. Mokymosi visą gyvenimą sąlygų pl÷tojimas  

Šiandien žmon÷s gyvena sud÷tingame socialiniame ir politiniame pasaulyje. Labiau nei 
bet kada naujausios informacijos ir žinių prieinamumas, motyvacija ir įgūdžiai protingai 
naudotis šiais resursais savo ir visos visuomen÷s vardu tampa veiksniu, didinančiu valstyb÷s 
kompetenciją, žmonių darbingumą ir pritaikomumą. Labiau nei bet kada jie priversti 
planuoti savo gyvenimą, nuolat tobulinti, atnaujinti savo žinias ir kelti kvalifikaciją, privalo 
mokytis gyventi kultūrin÷s, etnin÷s ir kalbin÷s įvairov÷s sąlygomis.  

Įgyvendinant BPD 2.4 priemonę buvo siekiama padidinti mokymosi visą gyvenimą 
sistemos paj÷gumą Lietuvoje, užtikrinantį s÷kmingą ir aukštos kokyb÷s numatytų bei 
būsimų žmogiškųjų išteklių pl÷tros priemonių įgyvendinimą. Priemon÷ r÷m÷ kokyb÷s 
užtikrinimo sistemos pl÷trą siekiant, kad rengiamų specialistų kvalifikacija maksimaliai 
atitiktų ekonomikos poreikius. Ypatingas d÷mesys buvo skiriamas modernių mokymo 
priemonių bei metodų sukūrimui ir įdiegimui, švietimo įstaigų, profesinio mokymo ir 
aukštojo mokslo programų sukūrimui ir atnaujinimui, praktinio mokymosi sistemos pl÷trai 
įmon÷se, taip pat profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir perkvalifikavimo programų pl÷trai 
bei atnaujinimui. Priemon÷ skatino kurti mechanizmus, mažinančius „iškritimą” iš bendrojo 
švietimo sistemos. Parama buvo teikiama prevenciniams pilotiniams projektams kuriantiems 
patrauklią mokymosi aplinką ir užkertantiems kelią iškritimui iš bendrojo švietimo sistemos, 
tiek projektams skatinantiems grįžimą į bendrojo švietimo sistemą. BPD 2.4 priemon÷s 
pagalba buvo kuriami nauji mokymo / mokymosi metodai, didelis d÷mesį skiriant IT 
teikiamoms galimyb÷ms, įregistruojamos naujos švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir 
studijų institucijų programos, vystoma žinių ir kompetencijos vertinimo sistema. Daug 
d÷mesio buvo skiriama veiklai, keliančiai mokytojų, d÷stytojų kvalifikaciją bei sudarančiai 
sąlygas ugdyti jų pagrindinius geb÷jimus (tobulinti kompiuterinį raštingumą, mokytis kalbų 
ir t. t.), skatinti susipažinti su naujomis technologijomis, gerinti darbą su specialiųjų poreikių 
asmenimis („iškritusiais” iš bendrojo mokymo sistemos mokiniais, neįgaliaisiais).  

 
Tikslas ir uždaviniai 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Švietimo, profesinio ugdymo ir praktinio mokymo, mokslo ir aukštojo išsilavinimo 
sistemos sukūrimas ir geresnių sąlygų mokytis visą gyvenimą sudarymas. 
• Suteikti galimybes kiekvienam jaunam žmogui įgyti jo geb÷jimus atitinkantį 
išsilavinimą (1); 

• Užtikrinti, kad švietimo, profesinio ugdymo ir praktinio mokymo, mokslo ir 
aukštojo išsilavinimo sistema atitiktų kintančius ekonomikos bei verslo poreikius 
(2); 

Priemon÷s 
uždaviniai 

• Sukurti švietimo, profesinio ugdymo ir praktinio mokymo, mokslo ir aukštojo 
išsilavinimo sistemos žmogiškąjį kapitalą (3). 

  Uždaviniai 
− nacionalin÷s kvalifikacijų sistemos pl÷tra; (1) 
− mechanizmų, mažinančių „iškritimą“ iš bendrojo švietimo 

(nuosekliojo mokymosi) sistemos, kūrimas; 
(1) 

− „antros galimyb÷s“ sąlygų pl÷tojimas; (1) 
− inovatyvių mokymo(si) metodų, mokymo priemonių ir formų 

kūrimas ir diegimas; 
(1) 

− žinių ir kompetencijos vertinimo sistemos pl÷tra; (1) 
− kokyb÷s užtikrinimo sistemos pl÷tra; (2) 
− praktinio mokymosi sistemos pl÷tra įmon÷se; (2) 
− mokymo(si) medžiagos sukūrimas ir publikavimas; (2) 
− profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir perkvalifikavimo programų 
pl÷tra bei atnaujinimas bei akreditavimas; 

(2) 

− mokytojų rengimo sistemos pl÷tra; (3) 
− profesinio orientavimo ir konsultavimo sistemos pl÷tra; (3) 

Veiklos 
sritys 

− technin÷ pagalba (įskaitant tyrimus, studijas), rengiant projektą. (1) (2) (3) 
 
BPD 2.4 priemon÷s suderinamumas pasireišk÷ su BPD 1.5 priemone, kadangi buvo 

kuriama infrastruktūra, skirta mokymui ir kvalifikacijos k÷limui, bei kitomis BPD II prioriteto 
priemon÷mis kaip apsprendžiančiomis kitus su darbo j÷ga susijusius tiesioginius ir 
netiesioginius veiksnius. 
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Priemon÷s finansinis įgyvendinimas 
 
Pagal BPD 2.4 priemonę buvo planuota paskirstyti 61,157 mln. EUR paramos sumą 

(2004-04-30 BPD priedas), iš jų 45,867 mln. EUR – ESF l÷šų, kuri po BPD priedo 
patikslinimo buvo sumažinta iki 60,346 mln. EUR, iš jų 45,260 mln. EUR – ESF l÷šos. BPD 
2.4 priemon÷s l÷šomis paremtas 191 projekto įgyvendinimas, kuriems buvo paskirstyta 
60,587 mln. EUR paramos (iš viso buvo pasirašytos 192 paramos sutartys už 63,23 mln. 
EUR paramos, tačiau 1 paramos sutartis buvo nutraukta), iš jų 1,566 mln. EUR papildomos 
paramos l÷šų, siekiant daugiau socialin÷s ir ekonomin÷s naudos. Per BPD įgyvendinimo 
laikotarpį buvo išmok÷ta ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK l÷šomis 60,587 mln. EUR, iš 
jų 45,299 mln. EUR sudar÷ ES l÷šos (100,4 proc. nuo planuotų paskirstyti l÷šų). 

 
Pav. 68. BPD 2.4 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius vnt. 
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Pagal BPD 2.4 priemonę buvo paskelbti 3 kvietimai teikti paraiškas – 2 kvietimai teikti 
paraiškas 2004 m. ir vienas kvietimas teikti paraiškas 2005 m.  

iš viso pagal 2004–2005 m. paskelbtus kvietimus teikti paraiškas pagal BPD 2.4 
priemonę buvo pasirašytos 192 paramos sutartys 63,23 mln. EUR sumai, iš jų 47,26 mln. 
EUR ES paramos l÷šos70.  

Pagal 2004 m. paskelbtus kvietimus teikti paraiškas (kvietimai teikti paraiškas Nr. 
BPD-ESF-2.4.0-K01-04 ir Nr. BPD-ESF-2.4.0-K02-04) buvo pasirašytos 67 paramos sutartys 
(atitinkamai 64 ir 3 paramos sutartys).  

Pagal 2005 m. paskelbtą kvietimą teikti paraiškas (Nr. BPD-ESF-2.4.0-K01-03) buvo 
pasirašytos 125 paramos sutartys. 2 iš 3 paskelbtų kvietimų teikti paraiškas (Nr. BPD-ESF-
2.4.0-K01-04 ir Nr. BPD-ESF-2.4.0-K01-03) ap÷m÷ labai daug įvairių sričių (Nacionalin÷s 
kvalifikacijų sistemos pl÷tra; Žinių ir kompetencijos vertinimo sistemos pl÷tra; Kokyb÷s 
užtikrinimo sistemos pl÷tra; Mechanizmų, mažinančių „iškritimą” iš bendrojo švietimo 
(nuosekliojo mokymosi) sistemos kūrimas; „Antros galimyb÷s” sąlygų pl÷tojimas; 
Inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų kūrimas ir diegimas; Mokymo(si) medžiagos 
sukūrimas ir publikavimas; Mokytojų rengimo sistemos tobulinimas; Profesinio orientavimo 
ir konsultavimo sistemos pl÷tra).  

Reik÷tų pabr÷žti šiuos BPD 2.4 priemon÷s įgyvendinimo aspektus: 
● daugiausia paramos l÷šų – iš viso 30,84 mln. EUR, iš jų 23,06 mln. EUR – ESF, t. y. 

49 proc. – buvo paskirstyta 2005 m. vykusio kvietimo teikti paraiškas metu; 
● trečiojo kvietimo teikti paraiškas metu 2005 m. lyginant su 2004 m. paskelbtais 

kvietimais teikti paraiškas buvo pasirašyta 2 kartus daugiau paramos sutarčių; 
● pagal nemažą vykdomų projektų skaičių galime išskirti mokytojų rengimo sistemos 

tobulinimo (įgyvendinti 36 projektai), kokyb÷s užtikrinimo sistemos pl÷tros 
(įgyvendinti 35 projektai) ir inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų kūrimo veiklos 
sritis (įgyvendintas 61 projektas); 

● daugiausia projektų įgyvendinama ir paskirstyta paramos l÷šų 16,37 mln. EUR , iš jų 
12,21 mln. EUR – ES paramos l÷šos inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų kūrimo 
ir diegimo veiklos sričiai, mažiausiai paramos l÷šų skirta Žinių ir kompetencijos 

                                           
70 Viena paramos sutartis Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0064, pareišk÷jas Klaip÷dos laivų statybos ir 

remonto mokykla, buvo nutraukta.  Nutraukimo priežastis – projekto vykdytojas pateik÷ prašymą nutraukti sutartį 
(negali įgyvendinti paramos sutartyje nustatytus įsipareigojimus, t. y. pasiekti numatytų rezultatų). Prašymas buvo 
patenkintas, panaudota pramos dalis grąžinta. 
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vertinimo sistemos pl÷tros veiklos sričiai – 0,44 mln. EUR, iš jų 0,33 mln. EUR – ES 
paramos dalies ir „Antros galimyb÷s“ sąlygų pl÷tojimo veikos sričiai – 2,5 mln. EUR, 
iš jų 1,87 mln. EUR – ES paramos dalies; 

 
Pav. 69. BPD 2.4 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, mln. EUR71. 
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Pav. 70. Paramos l÷šų pasiskirstymas pagal BPD 2.4 priemon÷s veiklos sritis, proc. nuo visų 
l÷šų. 
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Šaltinis: BPD 2.4 priemon÷s įtakos vertinimas, 2008.  

 
BPD 2.4 priemon÷s parama pasiskirst÷ ne vienodai pagal remiamas veiklos sritis, 

matyti, kad populiariausia buvo „Inovatyvių mokymosi metodų ir formų kūrimo“ veikla – jai 
teko beveik trečdalis visų paramos l÷šų pagal šią priemonę. Išryšk÷jo tokios pagrindin÷s 
pagal šią veiklą pateiktų projektų grup÷s: nuotolinio švietimo projektai, neformaliojo 
švietimo projektai ir novatoriškų programų projektai. Nors šios veiklos projektai buvo skirti 
visoms numatytoms tikslin÷ms grup÷ms, tačiau didesn÷ projektų dalis buvo skirti aukštojo 
mokslo sistemai t. y. daugiau kaip 1/3 projektų skirti studentams ir d÷stytojams. Tai 
natūralu, nes apie 40 proc. šios veiklos projektų ir įgyvendino universitetai. Viena vertus, tai 
rodo, kad kitų švietimo lygmenų įstaigos nebuvo pakankamai aktyvios ar konkurencingos 
pasiūlyti projektus, kurie pad÷tų joms įdiegti novatoriškus mokymosi metodus ir formas. 
Kita vertus, tai rodo, kad universitetų projektai buvo orientuoti beveik išimtinai į jų 
personalą ir studentus, o universitetų vaidmuo, tenkinant kitų švietimo lygmenų įstaigų 
naujų novatoriškų mokymo metodų ar žinių per÷mimo poreikius, buvo gana nepastebimas. 
21,78 proc. BPD 2.4 paramos l÷šų buvo skirta „mokytojų rengimo sistemos tobulinimui“. 
Apie trečdalį šios veiklos srities projektų įgyvendino neformaliojo švietimo įstaigos – 

                                           
71 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo. 
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daugiausia savivaldybių pedagogų švietimo centrai. Analogišką dalį projektų kartu sud÷jus 
įgyvendino ekspertin÷s institucijos ir universitetai. Kolegijos, tuo tarpu, įgyvendino net 3 
kartus mažiau šios srities projektų nei universitetai. 16,02 proc. paramos teko „kokyb÷s 
užtikrinimo sistemos pl÷trai“. Didel÷ dalis šios veiklos projektų (apie 40 proc.) buvo skirta 
profesinio mokymo įstaigoms, apie 20 proc. projektų įgyvendino kolegijos. Įdomu tai, kad 
kokyb÷s užtikrinimo veikla daugiausia dom÷josi profesinio mokymo įstaigos ir kolegijos, kai 
tuo tarpu universitetai jai neteik÷ tiek daug reikšm÷s. Labai mažai projektų buvo finansuota 
„iškritimo“ mažinimo“ ir „antros galimyb÷s“ veiklose, nors ši veikla ypač akcentuojama BPD 
ir BPD priede. Iš viso buvo finansuoti tik 9 „iškritimą“ mažinantys projektai (nors ši veiklos 
labiausiai ir tiesiogiai susijusi su BPD 2.4 priemon÷s poveikio rodikliu), iš kurių daugiau nei 
pusę įgyvendino viešojo administravimo ir ekspertin÷s institucijos, įgyvendindamos 
daugiausia bendrojo lavinimo sistemos mokiniams ir mokytojams skirtus projektus. Likusius 
projektus įgyvendino profesin÷s mokyklos ir neformaliojo švietimo įstaigos. Tuo tarpu 
„antros galimyb÷s“ veiklos buvo finansuoti tik 6 projektai. Viena tokio mažo susidom÷jimo 
šia veiklos sritimi priežasčių – į tikslines grupes nebuvo įtrauktos svarbios tikslin÷s grup÷s 
(vidurinio išsilavinimo neturintys asmenys, t÷vai, ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai, 
bendruomenių socialiniai darbuotojai, psichologai). 8,97 proc. visų l÷šų buvo investuota į 
„mokymo medžiagos rengimą ir publikavimą“. Po trečdalį šios veiklos projektų įgyvendino 
profesin÷s mokyklos ir kolegijos, kurios šioje veiklos srityje buvo kur kas aktyvesn÷s nei 
universitetai. Dauguma šios veiklos srities projektų buvo skirta formaliojo švietimo sistemos 
mokytojams, d÷stytojams arba besimokantiems ir tik apie 10 proc. projektų mokomosios 
medžiagos buvo skirta suaugusiųjų tęstiniam mokymui. Pagal BPD 2.4 priemonę finansuoti 
iš viso tik 3 technin÷s pagalbos projektai, nors pagal šią veiklos sritį tik÷tasi paremti įvairius 
tyrimus, reikalingus mokymo ir studijų tobulinimui. Tik÷tina, kad žemą pareišk÷jų aktyvumą 
l÷m÷ tai, jog tyrimus galinčios vykdyti formaliojo švietimo įstaigos tur÷jo svarbesnius 
prioritetus, kuriems siek÷ gauti ESF finansavimą.  

Atkreiptinas d÷mesys, kad didžioji dalis visų BPD 2.4 priemon÷s projektų ir l÷šų buvo 
skirta studentams, mokytojams, profesijos mokytojams ir d÷stytojams (apie 62 proc.). Šie 
asmenys sudaro ir didžiausią naudos gav÷jų dalį (apie 78,9 proc.) Tačiau jie yra gerai į 
visuomenę integruoti, aukštos kvalifikacijos arba aktyviai besimokantys asmenys, kurie 
s÷kmingai randa savo vietą darbo rinkoje. Tuo tarpu labiau pažeidžiamos tikslin÷s grup÷s, 
kurioms švietimo paslaugų prieinamumas yra žemiausias ir mokymosi visą gyvenimą 
klausimas išlieka labai aktualus, liko labiau nuošalyje.  

Įgyvendinant BPD 2.4 priemonę, daugiausia buvo finansuota projektų, kurie skatina 
bendrąsias kompetencijas. Net 41 proc. projektų skiriama tik bendrosioms kompetencijoms, 
dar 24 proc. projektų ekspertinio vertinimo metu buvo priskirti prie skatinančių abiejų tipų 
kompetencijas. Ypač didel÷ dalis bendrąsias kompetencijas skatinančių projektų buvo BPD 
2.4 priemon÷s tarp neformaliojo švietimo projektų. Bendrųjų kompetencijų pl÷trai buvo 
skirta daugiausia „inovatyvių mokymosi metodų ir formų kūrimo“ veiklos srities ir „mokytojų 
rengimo“ veiklos srities projektų. Tuo tarpu specifines (profesines) kompetencijas labiausiai 
skatino „kokyb÷s užtikrinimo sistemos pl÷tros“ ir „mokymo medžiagos kūrimo“ veiklos sričių 
projektai. 

Regioninis projektų pasiskirstymas tarp savivaldybių buvo gana netolygus – 
daugiausia projektų buvo įgyvendinama ir atitinkamai daugiausia paramos l÷šų teko Vilniaus 
ir Kauno apskrityse įgyvendintiems projektams, tačiau toks ES paramos l÷šų pasiskirstymas 
netur÷tų stebinti, kadangi šiuose dviejuose miestuose yra didžiausia aukštųjų mokyklų 
koncentracija ir daugiausia Lietuvoje sutelkta žmogiškųjų išteklių, kurie patenka į ŠMM 
administruojamas sritis, t. y. švietimą, profesinį mokymą, aukštąjį mokslą ir mokslinius 
tyrimus. Pažym÷tina, kad nemaža SF paramos dalis, tekusi Klaip÷dos, Šiaulių, Panev÷žio, 
Alytaus ir Marijampol÷s apskrityse įgyvendintiems projektams, rodo mokymo įstaigų, iš 
dalies ir mokslo įstaigų paj÷gumus bei pagal šią priemonę remtų veiklų poreikį ir kituose 
Lietuvos regionuose. 
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Pav. 71. Paramos pagal BPD 2.4 priemonę pasiskirstymas pagal apskritis. 
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Analogiškas didmiesčių dominavimas matomas daugelyje BPD priemonių. Tiesa, BPD 

2.4 priemon÷s atveju pasteb÷tina, kad daugiau nei pus÷ paramos l÷šų buvo skirta 
projektams, kurių veikla tur÷s įtakos visų šalies regionų pl÷trai, t. y. nacionaliniams 
projektams. Toks pasiskirstymas leido pasiekti tolimiausius regionus ir teigiamai prisid÷jo 
prie vieno iš horizontaliųjų prioritetų – regionin÷s pl÷tros ir regioninių netolygumų 
mažinimo.  

 
Priemon÷s įgyvendinimas 2008 ir 2009 m. 
 
2008 m. naujų kvietimų teikti paraiškas nebuvo skelbiama, projektai buvo baigiami 

vykdyti. 2008 m. balandžio–birželio m÷nesiais pagal VI nustatytus principus buvo skirta 
1,566 mln. EUR papildomos paramos BPD 2.4 priemon÷s 38 projektams, kurie buvo 
įgyvendinti didesne apimtimi, siekiant didesnių, nei numatyta paramos sutartyje, kiekybinių 
rezultatų, ir (arba) projekto vykdytojui vykdant papildomą paramos sutartyje nenumatytą 
veiklą, atitinkančią įgyvendinamo projekto tikslą, BPD 2.4 priemon÷s remiamą veiklos sritį, 
pagal kurią įgyvendinamas projektas, taip duodant daugiau socialin÷s ir (arba) ekonomin÷s 
naudos. 2008 m. išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 28,313 
mln. EUR, iš jų 21,146 mln. EUR ESF l÷šos. 2009 m. naujų kvietimų teikti paraiškas nebuvo 
skelbiama, buvo baigiamas įgyvendinti 1 projektas. 2009 m. išmok÷tos ir pripažintos 
tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 0,274 mln. EUR, iš jų 0,206 mln. EUR ESF l÷šos. 

 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui 
 
Vienas pagrindinių pasikeitimų, apsprendusių BPD 2.4 priemon÷s įgyvendinimą, buvo 

ekonomikos augimas, nul÷męs keletą su juo susijusių problemų – augančios ekonomikos 
poreikių ir vykę struktūriniai pasikeitimai nebeatitiko darbo j÷gos ir gyventojų kompetencijų, 
tod÷l poreikis mokytis visą gyvenimą buvo naujas, tokiems ekonominiams pokyčiams buvo 
nepasiruošusio mokymo, valdymo, mokslo ir studijų institucijos ir įstaigos, keit÷si įvairių 
profesijų paklausa. Kita vertus, ekonomikos augimas, emigracija brangino darbo j÷gos 
kainą, jos ÷m÷ trųkti, ypač kvalifikuotos, o tai atsiliep÷ įgyvendintų projektų pabrangimui 
bei suteiktų paslaugų kokybei. 

 
Priemon÷s įgyvendinimo problemos  
 
Įgyvendinant BPD 2.4 priemonę, be pagrindinių BPD II prioriteto problemų buvo 

susidurta su koordinavimo su BPD 1.5 priemone, skirta infrastruktūrai, stoka. 
 

Lentel÷ 97. Pagrindin÷s BPD 2.4 priemon÷s įgyvendinimo problemos ir jų sprendimo būdai.  
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Problemos aprašymas Sprendimo būdai 
Apyvartinių l÷šų trūkumas. Su šia 
problema susidūr÷ pareišk÷jai, neturintys 
papildomo projekto išlaidų finansavimo 
šaltinio (pvz., nuosavų l÷šų iš kurių 
gal÷tų laikinai finansuoti apyvartinių l÷šų 
trūkumą, neturi galimybių šių l÷šų 
pasiskolinti). Apyvartinių l÷šų trūkumas 
tapo ypač aktualus 2006 m. IV 
ketvirtyje, kai buvo įvykdyta didžioji dalis 
viešųjų pirkimų, prad÷tos teikti 
paslaugos, už kurias projekto vykdytojai 
turi atsiskaityti. Neturint apyvartinių l÷šų 
ir pareišk÷jams nevykdant sutartinių 
įsipareigojimų, jiems gr÷s÷ baudos ir 
buvo skaičiuojami delspinigiai, kurie n÷ra 
projekto tinkamos išlaidos. 

Buvo pakeistos Administravimo ir finansavimo 
taisykl÷s, leidžiant projektų vykdytojams 
išlaidas sumok÷ti taikant ir sąskaitų mok÷jimo 
būdą. 

Koordinavimo trūkumas paraiškų 
rengimo, vertinimo ir atrankos metu. 
BPD s÷kmingam įgyvendinimui buvo 
labai svarbi BPD 1.5 priemon÷s sąsaja su 
BPD II prioriteto priemon÷mis: BPD 1.5 
priemon÷ papildo visas BPD II prioriteto 
priemones, finansuodama reikalingos 
įrangos įsigijimą, infrastruktūros kūrimą 
ir atnaujinimą. Kai kurie BPD 1.5 
priemon÷s projektai nebuvo finansuoti 
d÷l l÷šų trūkumo (per didel÷ paklausa 
palyginti su disponuotu finansavimu) 
arba buvo finansuoti daug v÷liau, nei 
projektai pagal BPD 2.4 priemonę. 

1) Toks prioritetų ir priemonių derinimas buvo 
nauja patirtis paramą administruojančioms 
institucijoms. Ši problema iš esm÷s buvo 
išspręsta 2007–2013 m. SF paramos periodu 
taikant kryžminio finansavimo taisyklę, kai 
investicijų į infrastruktūra dalis nustatoma iš 
anksto projektų finansavimo sąlygų apraše. 
2) Atskirų BPD II prioriteto priemonių (BPD 
2.4, 2.5 priemon÷s) kvietimuose teikti 
paraiškas buvo įtvirtintos sąsajos su 
finansavimo gavimu pagal BPD 1.5 priemonę. 

 
Priemon÷s tikslo ir uždavinių pasiekimo analiz÷  
 
BPD 2.4 priemon÷s tikslo buvo siekiama įgyvendinant 3 uždavinius. 
 

1 uždavinys – suteikti galimybes kiekvienam jaunam žmogui įgyti jo geb÷jimus 
atitinkantį išsilavinimą. 

Veiklos sritys  

1 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− nacionalin÷s kvalifikacijų sistemos pl÷tra; 
− mechanizmų, mažinančių „iškritimą“ iš bendrojo švietimo (nuosekliojo 
mokymosi) sistemos, kūrimas; 

− „antros galimyb÷s“ sąlygų pl÷tojimas; 
− inovatyvių mokymo(si) metodų, mokymo priemonių ir formų kūrimas ir 
diegimas; 

− žinių ir kompetencijos vertinimo sistemos pl÷tra; 
− technin÷ pagalba (įskaitant tyrimus, studijas), rengiant projektą. 

Įgyvendinimas 
 

Parama buvo teikiama prevenciniams pilotiniams projektams, kuriantiems 
patrauklią mokymosi aplinką, inovatyvius mokymo(si) metodus ir 
užkertantiems kelią iškritimui iš bendrojo švietimo sistemos; ir 
projektams, skatinantiems grįžimą į bendrojo švietimo sistemą. Taip pat 
buvo kuriami nauji ir atnaujinti mokymo / mokymosi metodai, 
įregistruojamos naujos švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų 
institucijų programos, vystoma žinių ir kompetencijos vertinimo sistemą, 
kuriama nacionalin÷ kvalifikacijų sistema. 
1 uždavinio įgyvendinimo vertinimas bene labiausiai susijęs su BPD 2.4 
priemon÷s poveikio rodikliu – „Iškritusiųjų iš mokyklos (nelankančių 
bendrojo lavinimo mokyklos arba ją metusių vaikų dalis („Dalis (%) 18–
24 metų jaunimo, kuris n÷ra įgijęs vidurinio (ISCED 3 lygmens) 
išsilavinimo ir nesimoko“. Tačiau pastarasis tik iš dalies atspindi galimą 
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BPD 2.4 priemon÷s ir konkrečiai šio uždavinio poveikį. Be to, informacija 
apie šį rodiklį nebuvo renkama projektų lygmenyje (t. y. šio rodiklio 
pasiekimas nebuvo planuotas pagal paramos sutartis), kadangi 
vadovaujantis BDP priede pateiktu rodiklių išaiškinimu, pagrindinis 
duomenų apie šio rodiklio pasiekimą šaltinis yra vertintojų tyrimai bei 
oficiali statistika, kurie kol kas tokių duomenų nepateikia (detaliau apie 
šio rodiklio pasiekimą žr. „Priemon÷s poveikio vertinimas“). Šio rodiklio 
kontekste tik galima pamin÷ti, jog BPD 2.4. priemon÷s mastu buvo 
finansuota labai mažai projektų „iškritimo“ mažinimo ir „antros 
galimyb÷s“ veiklose, nors ši veikla ypač akcentuojama BPD ir BPD priede. 
Iš viso buvo finansuoti tik 9 „iškritimą“ mažinantys projektai, iš kurių 
daugiau nei pusę įgyvendino viešojo administravimo ir ekspertin÷s 
institucijos, įgyvendindamos daugiausia bendrojo lavinimo sistemos 
mokiniams ir mokytojams skirtus projektus. Likusius projektus įgyvendino 
profesin÷s mokyklos ir neformaliojo švietimo įstaigos. Tuo tarpu „antros 
galimyb÷s“ veiklos buvo finansuoti tik 6 projektai.  
Kiti šio uždavinio įgyvendinimą iliustruojantys pasiekimo rodikliai – 
„Išmokyti naudos gav÷jai veiklos pabaigoje“ (vietoje planuotų 2000 buvo 
pasiekta 130.498, iš jų moterų vietoj planuotų 1000 buvo apmokytos 
94.858 moterys), „Įregistruoti pateiktos profesinio mokymo / studijų 
programos” (vietoje numatyto 100 buvo pateikta įregistruoti 281 tokia 
programa), rezultatų rodikliai – „Įregistruotos mokymosi / profesinio 
mokymo / studijų (pirmosios pakopos) programos“ (vietoje 40 buvo 
įregistruotos 127 tokios programos), „Švietimo, profesinio mokymo, 
mokslo ir studijų institucijos, gavusios institucinį įvertinimą” (vietoje  
planuotų 10 buvo įvertinta 14 tokių institucijų) buvo pasiekti ir viršyti nuo 
kelių iki keliasdešimt kartų.  
Nors projektų įgyvendinimo metu buvo kilę sunkumų d÷l tam tikrų 
rodiklių vieningo traktavimo ir d÷l to nemaža jų dalis buvo pasiekta tik 
projektų įgyvendinimo pabaigoje, neabejotinai galima teigti, kad BPD 2.4 
priemon÷s projektai buvo s÷kmingai įgyvendinti ir leido užtikrinti didelį 
priemon÷s rezultatų efektyvumą. Įgyvendinant projektus ir laiku 
reaguojant į iškilusias problemas, buvo sudarytos sąlygos turimomis 
l÷šomis pasiekti kur kas ženklesnių rezultatų, nei buvo planuota iš anksto. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Pagrindinių uždavinio rodiklių pasiekimas, nacionalin÷s kvalifikacijos 
sistemos pl÷tra ir teigiami pokyčiai žinių bei kompetencijos vertinimo 
sistemoje, leidžia daryti išvadą, kad 1 uždavinys buvo įgyvendintas. 

 
2 uždavinys – užtikrinti, kad švietimo, profesinio ugdymo ir praktinio mokymo, 
mokslo ir aukštojo išsilavinimo sistema atitiks kintančius ekonomikos bei verslo 
poreikius. 

Veiklos sritys  

2 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− kokyb÷s užtikrinimo sistemos pl÷tra; 
− praktinio mokymosi sistemos pl÷tra įmon÷se; 
− mokymo(si) medžiagos sukūrimas ir publikavimas; 
− profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir perkvalifikavimo programų 
pl÷tra bei atnaujinimas bei akreditavimas; 

− technin÷ pagalba (įskaitant tyrimus, studijas), rengiant projektą. 

Įgyvendinimas 
 

Įgyvendinant 2 uždavinį buvo vykdoma kokyb÷s užtikrinimo sistemos 
pl÷tra, siekiant, kad rengiamų specialistų kvalifikacija maksimaliai atitiktų 
ekonomikos poreikius. Ypatingas d÷mesys buvo skiriamas modernių 
mokymo priemonių bei metodų sukūrimui ir įdiegimui, švietimo įstaigų, 
profesinio mokymo ir aukštojo mokslo programų sukūrimui ir 
atnaujinimui, praktinio mokymosi sistemos pl÷trai įmon÷se, taip pat 
profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir perkvalifikavimo programų pl÷trai 
bei atnaujinimui. Taip pat buvo rengiama bei skelbiama medžiaga, 
reikalinga siekiant s÷kmingai pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą 
sistemos teikiamomis paslaugomis. 
16,02 proc. paramos teko kokyb÷s užtikrinimo sistemos pl÷trai. Didel÷ 
dalis šios veiklos projektų (apie 40 proc.) buvo skirta profesinio mokymo 
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įstaigoms, apie 20 proc. projektų įgyvendino kolegijos. Įdomu tai, kad 
kokyb÷s užtikrinimo veikla daugiausia dom÷josi profesinio mokymo 
įstaigos ir kolegijos, kai tuo tarpu universitetai jai neteik÷ tiek daug 
reikšm÷s. 
Šio uždavinio įgyvendinimas labiausiai sietinas su rodiklių „Įregistruoti 
pateiktos profesinio mokymo / studijų programos” (vietoje  planuotų 100 
buvo pateikta įregistruoti 281 tokia programa), „Įregistruotos mokymosi / 
profesinio mokymo / studijų (pirmosios pakopos) programos“ (vietoje 
numatytų 40 buvo įregistruotos 127 tokios programos) ir „Švietimo, 
profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijos, gavusios institucinį 
įvertinimą” (vietoje 10 buvo įvertinta 14 tokių institucijų) pasiekimu. Šie 
rodikliai, lyginant su BPD numatytais įsipareigojimais, atitinkamai buvo 
pasiekti 281 proc., 317,5 proc. ir 140 proc.  
Siekiant įvertinti šio uždavinio poveikį galima būtų pasinaudoti mokymosi 
visą gyvenimą rodikliu. Šiuo atveju vertindami 2004–2008 m. laikotarpį 
pasteb÷sime nežymaus maž÷jimo tendenciją, kuri greičiausiai buvo 
nulemta darbo rinkos struktūros (labai mažas nedarbo lygis) ir didelio 
ekonomikos augimo. Papildomas teigiamas aspektas, kad nors BPD 2.4 
priemon÷ ir jos projektai buvo mažai orientuoti į tas visuomen÷s grupes, 
kurioms švietimo paslaugų prieinamumas yra žemiausias (daugiausia į 
BPD 2.4 priemon÷s tikslines paramos grupes pateko gerai į visuomenę 
integruoti, aukštos kvalifikacijos ar aktyviai besimokantys asmenys – 
mokytojai, d÷stytojai, bei mokiniai, profesinių mokyklų mokiniai ir 
studentai, kurių dauguma yra jaunesni nei 25 metų amžiaus), pagal SD 
duomenis, būtent kaimo vietov÷se gyvenančių asmenų įsitraukimas į 
mokymosi visą gyvenimą procesą išaugo nuo 2,9 proc. 2004 m. iki 3,4 
proc. 2008 m. (25–64 metų amžiaus grup÷je). 
Visi numatyti pasiekimų rodikliai buvo pasiekti ir viršyti nuo kelių iki 
keliasdešimt kartų. Nors projektų įgyvendinimo metu buvo kilę sunkumų 
d÷l tam tikrų rodiklių vieningo traktavimo bei to, kad nemaža jų dalis 
buvo pasiekta tik projektų įgyvendinimo pabaigoje, neabejotinai galima 
teigti, kad BPD 2.4 priemon÷s projektai buvo s÷kmingai įgyvendinti ir 
leido užtikrinti didelį priemon÷s rezultatų efektyvumą. Įgyvendinant 
projektus ir laiku reaguojant į iškilusias problemas buvo sudarytos 
sąlygos turimomis l÷šomis pasiekti kur kas ženklesnių rezultatų nei buvo 
planuota iš anksto. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Nors 2004–2008 m. laikotarpiu stebima rodiklio „mokymosi visą 
gyvenimą“ nežymaus maž÷jimo tendencija, kuri greičiausiai buvo nulemta 
darbo rinkos struktūros (labai mažas nedarbo lygis) ir didelio ekonomikos 
augimo, visgi kelis kartus viršyti šios priemon÷s rodikliai liudija apie stiprų 
pačios priemon÷s poveikį, tod÷l galima daryti išvadą, kad 2 uždavinys 
buvo įgyvendintas. 

 
3 uždavinys – sukurti švietimo, profesinio ugdymo ir praktinio mokymo, mokslo 
ir aukštojo išsilavinimo sistemos žmogiškąjį kapitalą. 

Veiklos sritys  

3 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− mokytojų rengimo sistemos pl÷tra; 
− profesinio orientavimo ir konsultavimo sistemos pl÷tra; 
− technin÷ pagalba (įskaitant tyrimus, studijas), rengiant projektą. 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 3 uždavinį buvo remiama mokytojų rengimo sistemos 
tobulinimo ir žinių ir kompetencijų vertinimo sistemos pl÷tra, veiklos 
keliančios mokytojų, d÷stytojų kvalifikaciją bei sudarančios sąlygas ugdyti 
jų pagrindinius geb÷jimus (tobulinti kompiuterinį raštingumą, mokytis 
kalbų ir t. t.), skatinančios susipažinti su naujomis technologijomis, 
gerinti darbą su specialiųjų poreikių asmenimis („iškritusiais” iš bendrojo 
mokymo sistemos mokiniais, neįgaliaisiais), rengiančios specialistus, 
užtikrinančius žinių ir kompetencijos vertinimo sistemos efektyvų 
funkcionavimą. Taip pat buvo remiama veikla, padedanti nustatyti, kokius 
geb÷jimus ir kvalifikaciją turi tur÷ti šiuolaikiniai mokytojai, profesijos 
mokytojai, d÷stytojai atsižvelgiant į besikeičiantį jų vaidmenį žinių 
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visuomen÷je. Galiausiai pagalba buvo teikiama rengiant suaugusiųjų 
mokytojus, ypatingą d÷mesį skiriant vietos ir regiono darbo rinkos 
poreikiams. 
Šio uždavinio įgyvendinimas daugiausia sietinas su pasiekimo rodikliu – 
„Išmokyti naudos gav÷jai veiklos pabaigoje“ (vietoje planuotų 2000 buvo 
pasiekta 130 498, iš jų moterų vietoje numatyto 1000 buvo apmokytos 
94 858 moterys). Šis rodiklis buvo, lyginant su numatytu BPD priede, 
buvo ženkliai viršytas daugiausia – net 65,25 karto, o išmokytų moterų 
dar daugiau – 94,86 karto. Visi numatyti pasiekimų rodikliai buvo pasiekti 
ir viršyti nuo kelių iki keliasdešimt kartų.  
Nors projektų įgyvendinimo metu buvo kilę sunkumų d÷l tam tikrų 
rodiklių vieningo traktavimo ir d÷l to nemaža jų dalis buvo pasiekta tik 
projektų įgyvendinimo pabaigoje, neabejotinai galima teigti, kad BPD 2.4 
priemon÷s projektai buvo s÷kmingai įgyvendinti ir leido užtikrinti didelį 
priemon÷s rezultatų efektyvumą. Įgyvendinant projektus ir laiku 
reaguojant į iškilusias problemas buvo sudarytos sąlygos turimomis 
l÷šomis pasiekti kur kas ženklesnių rezultatų nei buvo planuota iš anksto. 

Uždavinio 
pasiekimas 

3 uždavinys buvo įgyvendintu, nes rodikliai viršyti keletą kartų, o šio 
uždavinio įgyvendinimas tiesiogiai prisid÷jo ir prie nacionalin÷je Lisabonos 
įgyvendinimo programoje įtvirtinto siekio – didinti aukštojo mokslo 
efektyvumą, gerinti aukščiausios kvalifikacijos specialistų, atitinkančių 
modernios pramon÷s ir verslo poreikius pasiūlą. 

 
BPD 2.4 priemon÷s tikslas – švietimo, profesinio ugdymo ir praktinio mokymo, mokslo ir 
aukštojo išsilavinimo sistemos sukūrimas ir geresnių sąlygų mokytis visą gyvenimą 
sudarymas. 

Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys – įgyvendintas; 
2 uždavinys – įgyvendintas; 
3 uždavinys – įgyvendintas. 

Tikslo 
pasiekimas 

Priemon÷s tikslas vertintinas kaip visiškai pasiektas, nes buvo įgyvendinti 
visi uždaviniai ir kadangi buvo išpl÷tota nacionalin÷ kvalifikacijos sistema, 
įvyko teigiami pokyčiai žinių bei kompetencijos vertinimo sistemoje, pvz., 
žymiai daugiau nei planuota pateikta įregistruoti ir įregistruota profesinio 
mokymo / studijų programų, daugiau nei planuota švietimo, profesinio 
mokymo, mokslo ir studijų institucijų gavo institucinį įvertinimą, keletą 
kartų viršytas išmokytų naudos gav÷jų skaičius. Visa tai tiesiogiai prisid÷jo 
ir prie nacionalin÷je Lisabonos įgyvendinimo programoje įtvirtinto siekio – 
didinti aukštojo mokslo efektyvumą, gerinti aukščiausios kvalifikacijos 
specialistų, atitinkančių modernios pramon÷s ir verslo poreikius pasiūlą.  

 
Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu ESF finansuotų įgyvendintų projektų švietimo srityje 

patirtis parod÷, kad svarbu, jog projektų l÷šomis sukurtų produktų (programų, priemonių, 
rekomendacijų ir pan.) naudojimas būtų apibr÷žtas teis÷s aktais. Be to, išryšk÷jo, kad 
efektyvesni ir didesnę išliekamąją vertę tur÷jo nacionaliniai projektai. Aukštojo mokslo ir 
studijų sistemos projektų rezultatai yra ilgalaikio poveikio ir jų įtaką sistemai bus galima 
pamatuoti tik po kurio laiko.  

D÷l švietimo ir mokymo sistemos kompleksiškumo yra sud÷tinga vienareikšmiškai 
atskirai vertinti šios priemon÷s poveikį. Pasirinktas poveikio rodiklis – Sumaž÷jęs 
„iškritusiųjų iš mokyklos“ lygis – tik iš dalies atspindi galimą priemon÷s poveikį. 
Vadovaujantis BDP priede pateiktu rodiklio išaiškinimu, „iškritusiųjų iš mokyklos” lygiui 
nustatyti naudojami oficialios statistikos duomenys apie rodiklio „Dalis (%) 18–24 metų 
jaunimo, kuris n÷ra įgijęs vidurinio (ISCED 3 lygmens) išsilavinimo ir nesimoko“ pasiekimą. 
Gavus šiuos duomenis, lyginama rodiklio reikšm÷ programos įgyvendinimo pradžioje ir 
pabaigoje bei vertinama, kokią įtaką rodiklio pokyčiui tur÷jo priemon÷s projektai. 

Pagal Eurostat pateikiamus duomenis lyginant rodiklio reikšmę periodo pradžioje ir 
pabaigoje, iš lentel÷je pateiktų duomenų matyti, kad ji nuolat maž÷jo. Nuo 2004 iki 2008 
m. ji sumaž÷jo nuo 10,5 proc. iki 7,4 proc. Iš lentel÷je pateiktų duomenų taip pat matyti, 
kad nuo 2006 m., kai gal÷jo pasireikšti pirmasis projektų poveikis, pasiekta rodiklio skaitin÷ 
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reikšm÷ maž÷ja nuo 8,2 proc. (2006 m.) iki 7,4 proc. (2008 m.). Atsižvelgiant į tai, galima 
daryti prielaidą, kad įgyvendinant BPD priemones vykdomi projektai padar÷ teigiamą poveikį 
šio rodiklio maž÷jimui. 

 
Lentel÷ 98. Dalis (%) 18–24 metų jaunimo, kuris n÷ra įgijęs vidurinio (ISCED 3 lygmens) 
išsilavinimo ir nesimoko. 

Metai 2004  2005  2006  2007  2008  
„Iškritusiųjų iš mokyklos” lygis 10,5 8,1 8,2 7,4 7,4 
Šaltinis: Eurostat 

 
Vykdant BPD 2.4 priemon÷s projektų veiklas buvo parengti specialistai, kurie įgijo 

reikiamų įgūdžių dirbti su iš bendrojo lavinimo sistemos iškritusiais asmenimis arba 
besimokančiais, tačiau socialin÷s rizikos grupei priklausančiais ir linkusiais anksti palikti 
mokyklą, asmenimis. Tuo tarpu iš mokyklos anksti iškritę asmenys įgijo daugiau galimybių 
dalyvauti švietimo sistemoje pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas. Vykdant 
ESF finansuojamus projektus, buvo kuriami orientavimo mechanizmai, skirti grąžinti šiuos 
asmenis į bendrojo lavinimo sistemą arba skatinti juos dalyvauti tęstiniame suaugusiųjų 
mokyme. Taip pat buvo pl÷tojami prevenciniai instrumentai, teikiama kvalifikuota 
psichologin÷ pagalba mokyklos nelankantiems socialin÷s rizikos grupei priklausantiems 
asmenims. D÷l šių instrumentų did÷jo mokymosi patrauklumas ir jo svarbos darbo rinkoje 
bei socialiniame individo gyvenime suvokimas. 

Kompleksiškai įvertinus pagal BPD 2.4 priemonę įgyvendintų projektų veiklas, 
sukurtus produktus ar pasiektus rezultatus, galima daryti išvadą, kad priemon÷s projektai, 
kartu su kitais socialiniais ir ekonominiais veiksniais, padar÷ tiesioginę ir netiesioginę įtaką 
asmenų, neįgijusių vidurinio išsilavinimo, sugražinimui į bendrojo lavinimo sistemą ir anksti 
paliekančių mokyklą asmenų skaičiaus mažinimui. 

Vienas iš alternatyvių rodiklių, kur kas labiau atskleidžiančių BPD 2.4 priemon÷s 
poveikį yra „mokymosi visą gyvenimą“ rodiklis. Šiuo atveju vertindami 2004–2008 m. 
laikotarpį pasteb÷sime nežymaus maž÷jimo tendenciją, kuris greičiausiai buvo nulemta 
darbo rinkos struktūros (labai mažas nedarbo lygis) ir didelio ekonomikos augimo. 
Papildomas teigiamas aspektas – platesn÷ mokymosi visą gyvenimą apr÷ptis nei planuota: 
nors BPD 2.4 priemon÷ ir jos projektai buvo mažai orientuoti į tas visuomen÷s grupes, 
kurioms švietimo paslaugų prieinamumas yra žemiausias (daugiausia į BPD 2.4 priemon÷s 
tikslines paramos grupes pateko gerai į visuomenę integruoti, aukštos kvalifikacijos ar 
aktyviai besimokantys asmenys – mokytojai, d÷stytojai, bei mokiniai, profesinių mokyklų 
mokiniai ir studentai, kurių dauguma yra jaunesni nei 25 metų amžiaus), pagal SD 
duomenis, būtent kaimo vietov÷se gyvenančių asmenų įsitraukimas į mokymosi visą 
gyvenimą procesą išaugo nuo 2,9 proc. 2004 m. iki 3,4 proc. 2008 m. (25–64 metų 
amžiaus grup÷je). 

Neabejotina, kad BPD 2.4 priemon÷s įgyvendinimas ir kitos ESF intervencijos teigiamai 
paveik÷ didžiąją dalį Lietuvos švietimo sistemos struktūrų bei sudar÷ prielaidas sustiprinti 
šių institucijų žmogiškąjį kapitalą, o kartu ir pagerino mokymosi visą gyvenimą sistemą 
Lietuvoje, padidinant tokio mokymosi prieinamumą. Šios priemon÷s kontekste sukurtos 
mokymo programos, modernūs mokymo(si) metodai, parengtos ir išleistos metodikos, 
mokymosi medžiaga, parengti įvairių švietimo sričių specialistai bei patobulintos jų 
kompetencijos, sukurti nauji standartai – pad÷jo: 

− kurti ir tobulinti mechanizmus, skirtus „iškritusių“ mokinių grąžinimui į nuosekliojo 
mokymo(si) sistemą, jų motyvavimui mokytis;  

− įvertinti, patobulinti, ir modernizuoti bendrojo lavinimo bei profesinio rengimo 
mokytojų rengimo sistemą bei pritaikyti ją šiuolaikin÷s informacin÷s visuomen÷s 
besikeičiantiems poreikiams;  

− įtraukti į ugdymo turinio tobulinimą IRT, didinti mokymosi krypčių pasirinkimo 
galimybes ir tobulinti inovatyvius mokymo(si) metodus bendrojo lavinimo srityje; 

− pl÷toti profesinio orientavimo sistemą (sukurti mokymo programas ir metodikas 
profesinio orientavimo specialistams, kelti specialistų kvalifikaciją ir pan.) 

− pl÷toti Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos žmogiškuosius išteklius; 
− parengti, išleisti ir paskleisti mokymo(si) medžiagą ir vadov÷lius; 
− sukurti ar atnaujinti profesinio mokymo ir studijų programas, pritaikant jas 

šiuolaikiniams visuomen÷s ir darbo rinkos poreikiams; 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 

 287 

− tobulinti mokytojų, kitų pedagogų, d÷stytojų ir kitų specialistų bendrąsias ir 
specialiąsias profesines kompetencijas; 

− pl÷toti brandos egzaminų kokybę: įvertinti brandos egzaminų sistemos kokybę, 
parengti egzaminų užduočių rengimo ir egzaminų darbų vertinimo specialistus iš visų 
Lietuvos savivaldybių; 

− atlikti švietimo įstaigų institucinį vertinimą (išorinį ir vidinį), diegti ir tobulinti 
kokyb÷s vadybos sistemas. 
 
Iš esm÷s BPD 2.4 priemon÷s įgyvendinimas teigiamai pasireišk÷ keliose pagrindin÷se 

mokymosi visą gyvenimą srityse: 
− sisteminiame lygmenyje: SF parama suteik÷ didžiulį postūmį profesinio mokymo ir 

praktinio profesinio rengimo, profesinio orientavimo, aukštojo mokslo, nacionalinei 
kvalifikacijos sistemoms sukuriant aktualius normatyvinius dokumentus (standartai, 
metodin÷s rekomendacijos), strategijas, numatant aiškias veiklos kryptis ir pan.; 

− žmogiškųjų išteklių lygmenyje: išmokytų naudos gav÷jų skaičius viršijo 130 tūkst., o 
tai sudar÷ prielaidas daugumai jų pakelti savo kvalifikaciją, teikti aukštesn÷s kokyb÷s 
paslaugas, lengviau adaptuotis prie vykstančių sisteminių pokyčių; 

− metodiniame lygmenyje: priemon÷s pagalba buvo sukurta daug mokomosios, 
metodin÷s medžiagos, kuri s÷kmingai buvo ir yra naudojama apmokant galutinius 
naudos gav÷jus; 

− mokymo programų lygmenyje: priemon÷s pagalba buvo atnaujinamos profesinio 
mokymo ir studijų programos, kurios sudar÷ prielaidas prisitaikyti prie kintančių 
rinkos poreikių, didinti teikiamų paslaugų kokybę, bet kartu ir kurti bei pl÷toti naujas 
švietimo paslaugos. 
 
Nors pastebimas didelis SF paramos poveikis įvairioms švietimo sritims d÷l BPD 2.4 

priemon÷s intervencijos į šias sritis, būtina ir toliau investuoti į studijų ir mokslo sistemos 
stiprinimą, optimizavimą ir pl÷trą. 
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2.2.1.5 BPD 2.5 priemon÷. Žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimas mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityje  

BPD 2.5 priemone buvo siekiama pl÷sti mokslines žinias tarptautiniu lygmeniu, 
padidinti mokslininkų geb÷jimus ir parengti specialistus, atitinkančius ekonomikos poreikius 
ir sugebančius taikyti inovacijas. BPD įgyvendinimo laikotarpiu sparčiai pl÷tojant mokslo 
tyrimams (MTEP) reikalingą infrastruktūrą, įsigyjant naujausią tyrimams reikalingą įrangą 
reik÷jo ir naujų kompetencijų. Lietuvos mokslo visuomenei vis labiau įsijungiant į 
tarptautines ir ES programas, į EMTE buvo būtina sukurti mokslininkų, tyr÷jų, specialistų ir 
antrojo studijų lygmens studentų kritinę masę, kad būtų tinkamas Lietuvos mokslo 
dalyvavimas Europos mokslo tyrimuose. Įeinant į EMTE ir vykdant bendras veiklas su 
užsienio partneriais atsirado poreikis bendradarbiauti ir tarp įvairių Lietuvos mokslo 
institucijų, ypač vykdant tarpdisciplinines mokslo tiriamąsias veiklas, taip natūraliai buvo 
skatinamas Lietuvos mokslo tyrimų tinkliškumo formavimasis. Norint pritaikyti naujausius 
mokslo tyrimų pasiekimus praktikoje ir diegiant inovacijas spart÷jo bendradarbiavimas tarp 
mokslo ir verslo, tam taip pat reik÷jo adekvataus kiekio aukštos kvalifikacijos visų sričių 
žmogiškųjų išteklių mokslinių tyrimų ir inovacijų veikloms vykdyti. Įgyvendinus BPD 2.5 
priemonę buvo sukurtos ar atnaujintos magistrantūros, doktorantūros, rezidentūros 
universitetinių studijų programos ar moduliai, atliekama praktika ir stažuot÷s įmon÷se (kai 
tai susiję su magistrantūros, doktorantūros, podiplominių studijų įgyvendinimu), buvo 
patobulinta mokslo ir studijų institucijų mokslininkų ir kitų tyr÷jų, inžinierių (įmonių 
darbuotojų, susijusių su MTEP) kvalifikacija, kad atitiktų šiuolaikinio mokslo ir verslo 
keliamus reikalavimus, vykdant konkurencingo lygio MTEP veiklą, specialistų kompetencija, 
aukštųjų mokyklų d÷stytojų kvalifikacija ir jų geb÷jimai pl÷toti MTEP veiklą, parengti 
studentų praktikantų ir mokslo daktarų stažuotojų praktikos vadovai (tutoriai). Taip pat 
buvo paruošti ekspertai, gal÷ję tinkamai ir kokybiškai atlikti mokslo ir studijų institucinį 
vertinimą, parengtos šių ekspertų mokymo programos, buvo keliama ekspertų ir vertintojų, 
susijusių su ES tarptautinių MTTP programų įgyvendinimu, kvalifikacija bei tobulinamos jų 
kompetencijos. Pager÷jo d÷stytojų, mokslininkų ir kitų tyr÷jų geb÷jimai dirbti su duomenų 
baz÷mis, tinkluose, išpl÷stos praktikų galimyb÷s dirbti ir naudotis nacionalin÷mis bei 
regionin÷mis duomenų ir žinių baz÷mis, leido prisid÷ti prie mokslo ir studijų institucijų 
informacin÷s sistemos ir duomenų bazių sukūrimo, tobulinimo ir steb÷senos.  

 
Tikslas ir uždaviniai 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Didinti akademin÷s visuomen÷s geb÷jimus pl÷sti mokslines žinias tarptautiniu lygiu 
(tai labai svarbu Lietuvos verslui ir pramonei), parengti specialistus, atitinkančius 
ekonomikos poreikius (galinčius taikyti inovacijas). 
• Kelti magistrantų ir doktorantų, mokslininkų ir tyr÷jų kvalifikaciją, skatinti jų 

kompetencijas (1); 
• Vykdyti numatytą MTEP prioritetin÷se srityse (2); 

• Sukurti MTEP vertinimo sistemą (3); 
• Pl÷toti ir tobulinti konkurencingą MTEP finansavimą (4); 

Priemon÷s 
uždaviniai 

• Skatinti mokslin÷s bendruomen÷s ir visuomen÷s dialogą (5). 
  Uždaviniai 

− magistrantūros, doktorantūros ir podiplomin÷s studijos prioritetin÷se 
MTEP srityse ir jų mobilumo užtikrinimas; 

(1) 

− mokslininkų ir kitų mokslo darbuotojų, atitinkančių rinkos poreikius, 
rengimas, jų kvalifikacijos tobulinimas ir perkvalifikavimas; 

(1) 

− MTEP ekspertų rengimas; (3) 
− MTEP kokyb÷s užtikrinimas mokslo ir studijų sistemoje; (1) (4) 
− mokslo ir studijų institucijų informacin÷s sistemos ir duomenų bazių 
sukūrimas, tobulinimas, steb÷sena; 

(1) (2) 

− žinių ir geb÷jimų mokslo, technologijų, inovacijų srityse didinimas ir 
sklaida; 

(1) (2) 
(5) 

Veiklos 
sritys 

− technin÷ pagalba (įskaitant tyrimus, studijas) rengiant projektą. (5) 
 
Pažym÷tina BPD 2.5 priemon÷s sąsaja su BPD 1.5 priemon÷s projektais, kuriais buvo 

kuriama ir pl÷tojama mokslo institucijų infrastruktūra, skirta MTEP veikloms vykdyti, be 
kurios aukštesnę kompetenciją įgiję žmogiškieji ištekliai nebūtų panaudoti, su BPD 3.1 
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priemon÷s veiklų sritimi, remiantis kuria buvo finansuojama verslo vykdoma MTEP veikla ir 
skatinamas bendradarbiavimas su mokslo institucijomis, čia praktiškai pritaikant įgytus 
geb÷jimus ir patobulintas kompetencijas, su BPD 3.2 priemon÷s veiklų sritimi, pagal kurią 
buvo finansuojamas mokslo infrastruktūros, skirtos verslui ir mokslui, kūrimas ir pl÷tra, 
daugiausia MTP forma. Kita svarbi sąsaja stebima su BPD 2.4 priemone, pagal kurią remti 
projektai siek÷ sukurti švietimo, profesinio ugdymo ir praktinio mokymo, mokslo ir aukštojo 
išsilavinimo sistemą ir sudaryti geresnes sąlygas mokytis visą gyvenimą, t. y. BPD 2.4 
priemon÷  pad÷jo pagrindus tolesnei veiklai, kuri buvo finansuojama BPD 2.5 priemone. 

 
Priemon÷s finansinis įgyvendinimas 
 
BPD 2.5 priemonei buvo planuojama paskirstyti 34,947 mln. EUR SF paramos l÷šų (iš 

jų 26,21 mln. EUR – ESF l÷šų) žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimui mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje (2004-04-30 BPD priedas), v÷liau ši numatyta suma buvo padidinta iki 
35,565 mln. EUR, iš jų 26,674 mln. EUR sudar÷ ESF l÷šos (2009-06-30 BPD priedas). 
Įgyvendinti 103 projektai, kuriems išmok÷ta ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK 35,677 
mln. EUR (iš jų 26,742 mln. EUR – ESF l÷šų), tai sudar÷ 100,3 proc. planuotų paskirstyti 
l÷šų. 

 
Pav. 72. BPD 2.5 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius vnt. 
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Iš viso pagal BPD 2.5 priemonę buvo skelbti 3 kvietimai teikti paraiškas: 2004 m. 

buvo skelbti du kvietimai, 2005 m. – vienas kvietimas teikti paraiškas.  
Per pirmąjį 2004 m. kvietimą teikti paraiškas gautos 55 paraiškos, per antrąjį 2004 m. 

kvietimą teikti paraiškas – 7 paraiškos, o per 2005 m. kvietimą teikti paraiškas gautos 99 
paraiškos, iš viso BPD įgyvendinimo laikotarpiu buvo gauta 161 paraiška.  

Didžiausio susidom÷jimo susilauk÷ veiklų sritis „Magistratūros, doktorantūros ir 
podiplomin÷s studijos prioritetin÷se MTEP srityse ir jų mobilumo užtikrinimas“, pagal kurią 
buvo įgyvendinti 58 projektai už 21,742 mln. EUR paramos l÷šų, tai sudar÷ 58,23 proc. visų 
BPD 2.5 priemonei paskirstytų l÷šų, ir veiklų sritis „Mokslininkų ir kitų mokslo darbuotojų, 
atitinkančių rinkos poreikius, ruošimas, jų kvalifikacijos tobulinimas bei perkvalifikavimas“, 
pagal kurią įgyvendinti 22 projektai už 6,929 mln. EUR paramos l÷šų, tai sudar÷ 18,56 proc. 
visų BPD 2.5 priemonei skirstytų l÷šų. Tokią paklausą l÷m÷ finansinių paskatų ir 
finansavimo apskritai poreikis, rengiant ir keliant kvalifikaciją visų MTEP veiklai vykdyti 
reikalingų darbuotojų, tyr÷jų, mokslininkų ir mokslo darbuotojų, ekspertų ir pan. atstovams. 
Šia remiama veiklos sritimi labiausiai dom÷josi pareišk÷jai iš universitetų, kitų mokslo 
įstaigų, viešųjų įstaigų, susijusių su mokslo institucijomis ir vykdžiusių MTEP ar mokslo 
darbuotojų kvalifikacijos k÷limo veiklą. Mažiausiai paklausi buvo veiklos sritis „MTEP 
ekspertų rengimas“, finansuotas tik vienas projektas už 0,321 mln. EUR, tai sudar÷ 0,86 
proc. visų BPD 2.5 priemonei skirstytų l÷šų. Nagrin÷jant šios veiklų srities specifiką, matyti, 
kad labiausiai paklausą ribojo žmonių, galinčių būti tokiais MTEP ekspertais, skaičius 
Lietuvoje, nes tokių ekspertų stygius išlieka ir toliau. Kita vertus, tokios veiklos 
koncentravimas vieno projekto vykdytojo veikloje buvo tinkamas ir leido panaudoti visus 
turimus Lietuvoje žmogiškuosius išteklius surandant tokius ekspertus ir juos apmokant, bei 
sukuriant tinkamas mokymo programas ir mokymo kvalifikacijas, tod÷l sukaupta patirtis 
lieka reikšminga ir v÷lesniu nei BPD įgyvendinimo laikotarpiu. Pagal kitas veiklų sritis 
parama buvo paskirstyta taip: pagal veiklų sritį „MTEP kokyb÷s užtikrinimas mokslo ir 
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studijų sistemoje“ skirta 1,187 mln. EUR paramos 3 projektams įgyvendinti, tai sudar÷ 3,18 
proc. visų priemonei skirstytų l÷šų, pagal veiklų sritį „Mokslo ir studijų institucijų 
informacin÷s sistemos ir duomenų bazių sukūrimas, tobulinimas ir steb÷sena“ – 2,899 mln. 
EUR 5 projektams įgyvendinti, tai sudar÷ 7,76 proc. visų BPD 2.5 priemonei skirstytų l÷šų, 
pagal veiklų sritį „Žinių ir geb÷jimų mokslo, technologijų, inovacijų srityse didinimas ir 
sklaida“ – 3,183 mln. EUR paramos l÷šų 9 projektams įgyvendinti, tai sudar÷ 8,53 proc. visų 
priemonei paskirstytų l÷šų, ir pagal veiklų sritį „Technin÷ pagalba (įskaitant tyrimus, 
studijas) rengiant projektą“ – 1,078 mln. EUR 5 projektams įgyvendinti, tai sudar÷ 2,89 
proc. visų priemonei paskirstytų l÷šų. 

BPD įgyvendinimo laikotarpiu paskelbus kvietimus teikti paraiškas pagal BPD 2.5 
priemonę iš viso buvo pasirašytos 103 paramos sutartys už 37,339 mln. EUR, iš jų 27,985 
mln. EUR sudar÷ ES paramos l÷šos. Visos BPD 2.5 priemonei numatytos l÷šos buvo 
paskirstytos iki 2005 m. pabaigos.  

2004 m. tarp kvietimų teikti paraiškas daugiau buvo didesnių projektų; 2005 m. 
kvietime teikti paraiškas daugiau buvo smulkesnių projektų. Santykinai nedidelis gautų 
paraiškų kiekis 2004 m. leido laiku įvertinti paraiškas ir paskirstyti dalį SF paramos, tai 
prisid÷jo prie projektų savalaikio įgyvendinimo, kadangi vidutin÷ projektų įgyvendinimo 
trukm÷ svyravo tarp 2,5 (pagal iki 2005 m. pabaigos pasirašytas paramos sutartis) ir 2 
metų (pagal 2006 m. pasirašytas paramos sutartis), nors 2004 m. pagal šią priemonę dar 
nebuvo pasirašyta n÷ viena paramos sutartis ir nebuvo prad÷tų įgyvendinti projektų, bei 
sudar÷ laiko rezervą kai kuriems v÷luojantiems projektams užbaigti. Po trečiojo kvietimo, 
vykusio 2005 m., teikti paraiškas buvo pasirašytos 77 paramos sutartys, t. y. 3 kartus 
daugiau paramos sutarčių lyginant su 2004 m. pirmuoju ir antruoju kvietimais teikti 
paraiškas arba 75 proc. pagal šią priemonę pasirašytų paramos sutarčių. Taigi, matoma 
tendencija BPD įgyvendinimo periodo pradžioje paskirstyta paramos l÷šų ilgesn÷s trukm÷s, 
stambesniems projektams, tačiau mažesniam projektų skaičiui, tuo tarpu v÷lesniuose 
kvietimuose teikti paraiškas vyravo daugiau ir smulkesnių projektų. Tokį pasiskirstymą 
l÷m÷, kad BPD įgyvendinimo pradžioje buvo pateikta paraiškų kompleksiškesniems 
projektams finansuoti, kurie paprastai buvo valstybin÷s svarbos, o tokių projektų veikla ir 
nauda buvo skirta visai Lietuvai. Be to, šiuose projektuose pareišk÷jais ir projektų vykdytojų 
partneriais buvo kelios institucijos, daugiau projektinių veiklų buvo apjungta į vieną, labiau 
orientuojamasi į mokslo tyrimų įstaigų tinkliškumą, buvo nemažai tarpdisciplininių projektų, 
pvz., biochemikai su biofizikais, lazerių srities mokslininkais, matematikai su fizikais ir pan. 
Tokio projektų kompleksiškumo buvo pasiektas nustačius gair÷se pareišk÷jams papildomus 
balus už tarpdiscipliniškumą, mokslo ir tyrimo institucijų kooperaciją, žmogiškųjų išteklių 
tobulinimą ir gretutin÷se specialyb÷se. Toks tinkliškumas buvo jau pribrendęs mokslo tyrimo 
institucijų poreikis, tačiau skirtas finansavimas šį procesą paspartino, o BPD įgyvendinimo 
pabaigoje jau buvo matomi tokio tinkliškumo pranašumai bei nauda – buvo atliekama 
daugiau tarptautinio ir ES lygio tyrimų, kadangi į EMTE lengviau įsijungti kartu su keliais 
partneriais iš Lietuvos ar siūlyti bendras tyrimo paslaugas, apjungus žmogiškuosius išteklius 
iš kelių institucijų, vykdant tarpdisciplinines veiklas buvo išpl÷stas mokslinių tyrimų ratas ir 
pasiekta tarptautinio lygio rezultatų visiškai naujose ar perspektyviose srityse, efektyviau 
buvo naudojama MTEP infrastruktūra.  

S÷kmingai įgyvendinami BPD 2.5 priemon÷s projektai pagal pirmuosius du kvietimus 
teikti paraiškas paskatino inicijuoti ir siauresnes tikslines grupes ar specifinius poreikius 
turinčių projektų atsiradimą, kurie buvo jau siauresnio pobūdžio d÷l savo didesnio veiklų 
fokusavimosi. Vertinant stambesnių ir smulkesnių projektų pranašumus, pažym÷tina, kad 
visi projektai buvo reikalingi, nes sprend÷ skirtingas ar skirtingo masto problemas – 
mažesnieji projektai buvo specifiškesni.  

Siekiant aiškesn÷s l÷šų apskaitos ir įvertinus paskirstytą paramą pagal remtinas veiklų 
sritis, buvo patikslintas BPD 2.5 priemonei numatytų l÷šų paskirstymas pagal veiklų sritis 
atitinkančius investicijų sričių kodus, paliekant naudoti tik tuos kodus, kurie tiksliau 
atspind÷jo remtas veiklas. 

BPD 2.5 priemon÷s projektai buvo vykdomi pagal visas šiai priemonei numatytas 
veiklos sritis: 
� Magistrantūros, doktorantūros ir podiplomin÷s studijos prioritetin÷se MTEP 
srityse ir jų mobilumo užtikrinimo veiklos srities projektai ap÷m÷ magistrantūros, 
doktorantūros, rezidentūros (specializuotos sveikatos priežiūros, susijusios su MTEP 
specifika) universitetinių studijų programų, modulių kūrimą, atnaujinimą, įgyvendinimą 
mokslo ir studijų institucijose; praktikas, stažuotes įmon÷se, kai tai buvo susiję su 
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magistrantūros, doktorantūros, podiplominių studijų įgyvendinimu; aukštųjų mokyklų 
karjeros centrų veiklą, kai ji buvo susijusi su praktiniu mokymusi, karjeros pl÷tra įmon÷se, 
turinčiose sąsajų su aukštųjų technologijų gamybos šakomis. Pagal šią veiklos sritį iš viso 
buvo įgyvendinti 58 projektai, iš jų 57 projektai įvykdyti ir 2008 m.  
• Pagal veiklos sritį „Mokslininkų ir kitų tyr÷jų, atitinkančių rinkos poreikius, 
ruošimas, jų kvalifikacijos tobulinimas bei perkvalifikavimas“ buvo remiamas mokslo 
ir studijų institucijų mokslininkų, kitų tyr÷jų, inžinierių (įmonių darbuotojų, susijusių su 
MTEP), kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas pagal horizontalius ir vertikalius 
specialistų geb÷jimų poreikius, vykdomos prevencin÷s kvalifikacijos tobulinimo programos, 
tobulinama aukštųjų mokyklų d÷stytojų kvalifikacija ir keliama jų kompetencija pl÷tojant 
mokslinius tyrimus ir taikomąją mokslinę veiklą, parengti studentų praktikantų, mokslo 
daktarų stažuotojų praktikos vadovai (tutoriai), ugdomi MTEP ir inovacijų diegimo geb÷jimai 
įmon÷se. Pagal šią veiklos sritį įgyvendinti 22 projektai. Šios veiklų srities 21 projektas buvo 
baigtas įgyvendinti iki 2008 m. pabaigos. 
� Pagal MTEP ekspertų rengimo veiklos sritį buvo finansuotas mokslo ir studijų 
institucinio vertinimo ekspertų mokymo programų, institucinio vertinimo ekspertų rengimas, 
ekspertų, vertintojų, susijusių su ES tarptautinių MTTP programų įgyvendinimu, 
kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimu, rengimas. Pagal šią veiklos sritį įgyvendintas iš 
vienas Studijų kokyb÷s vertinimo centro „Institucinis mokslo ir studijų institucijų 
vertinimo“ projektas, kurio tikslas – sukurti mokslo ir studijų institucinio vertinimo tvarką 
ir prad÷ti Lietuvoje institucinį mokslo bei studijų institucijų vertinimą.  
� MTEP kokyb÷s užtikrinimo mokslo ir studijų sistemoje veiklos srities projektai 
ap÷m÷ institucinio vertinimo sistemos sukūrimą ir mokslo bei studijų institucijų vertinimus, 
MTEP veiklos kokyb÷s užtikrinimo vidinių sistemų kūrimą, veiklą mokslo ir studijų 
institucijose. Pagal šią veiklos sritį buvo įvykdyti 3 projektai.  

Įgyvendinant šios veiklų srities projektus buvo siekiama šių tikslų:  
- susisteminti magistrantūros studijas Lietuvos universitetuose ir pasiūlyti racionalų, 
vieningą šių studijų programų išd÷stymą valstybiniuose Lietuvos universitetuose, 
parengti MTEP ekspertus (Studijų kokyb÷s vertinimo centro projektas 
„Magistrantūros studijų sisteminimas“); 

- sukurti MTEP prioritetinę kryptį „Piliečiai ir valdymas žinių visuomen÷je“ atitinkančią 
magistrantūros studijų, doktorantūros studijų ir mokslin÷s veiklos kokyb÷s užtikrinimo 
sistemą Mykolo Riomerio universitete šioms socialinių mokslų kryptims: teisei, 
viešajam administravimui, vadybai, ekonomikai ir socialiniam darbui (Mykolo 
Romerio universiteto projekto „Socialiniai mokslai žinių visuomen÷je: 
kokyb÷s užtikrinimo sistemos tobulinimas Mykolo Romerio universitete“),  

- kiekybiškai ir kokybiškai pl÷toti Mykolo Romerio universiteto jaunųjų mokslininkų 
potencialą ir konkurencingumą, siekiant gerinti socialinių mokslų tyrimų aplinką bei 
didinti veiklų matomumą ir poveikį (Mykolo Romerio universiteto projektas 
„Europos socialinių mokslų tyrimų erdv÷s pl÷tra: jaunųjų mokslininkų 
kompetencijos forumo kūrimas Mykolo Romerio universitete”). 

� „Mokslo ir studijų institucijų informacin÷s sistemos ir duomenų bazių sukūrimo, 
tobulinimo ir steb÷senos“ veiklos srities projektai ap÷m÷ d÷stytojų, mokslininkų ir kitų 
tyr÷jų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimą darbui su duomenų baz÷mis, veiklai 
tinkluose; praktikų galimybių nacionalin÷se ir regionin÷se duomenų ir žinių baz÷se. Pagal šią 
veiklos sritį įgyvendinti 5 projektai ir siekiama šių tikslų: 

- kokybiškai ir kiekybiškai pagerinti žmogiškuosius išteklius MTEP srityje. Projektu 
Tarptautin÷ mokslin÷ duomenų baz÷ „Lituanistika“ siek÷ sukurti ekspertuojamą 
informacinę lituanistikos duomenų bazę ir pateikti mokslinę informaciją apie 
humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimus, kaip dalies Europos mokslo produkcijos, 
kurių objektas yra Lietuvos valstyb÷s, visuomen÷s, kultūros, lietuvių tautos, kalbos 
istorija ir dabartis (įskaitant šaltinių publikacijas), taip pat mokslų terminija lietuvių 
kalba (Lietuvos mokslo tarybos projekto „Tarptautin÷ mokslin÷ duomenų baz÷ 
„Lituanistika“), 

- sukurti žem÷s ir miškų augalų biotechnologijos mokslo duomenų bazę, pateikti 
mokslinę informaciją apie biotechnologijų mokslų tyrimus, kaip dalies Europos mokslo 
produkcijos, kurių objektas yra biotechnologinių tyrimų Lietuvoje ir užsienyje istorija, 
tyrimų rezultatai, praktinio pritaikymo galimyb÷s, mokymo metodikos ir medžiaga 
(įskaitant šaltinių publikacijas ir kitą susijusią informaciją; Lietuvos miškų instituto 
projektas „Interaktyvaus augalų biotechnologijos centro įsteigimas“). 
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� „Žinių ir geb÷jimų apie mokslą, technologijas, inovacijas gilinimo ir sklaidos“ 
veiklos srities projektai ap÷m÷ tęstinį mokymą, tarpininkavimo tarp mokslo ir studijų 
institucijų ir verslo įmonių paslaugas, kai tai buvo susiję su specialistų geb÷jimų stiprinimu, 
žmogiškųjų išteklių horizontalių ir vertikalių geb÷jimų stiprinimą MTP, inovacijų centruose, 
naujų mokymo(si) metodų ir formų kūrimą ir diegimą, kai mokslinių tyrimų rezultatai buvo 
naudojami mokymo ir studijų procesui, įskaitant mokymo ir studijų medžiagos kūrimą ir 
publikavimą, jaunimo ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą mokslo, technologijų ir inovacijų 
srityse, mokytojų ir pedagogų mokslo ir technologijų populiarinimo Lietuvoje geb÷jimų 
ugdymą, lyčių lygybes skatinančias priemones aukštajame moksle ir akademin÷je darbo 
rinkoje. Pagal šią veiklos sritį buvo įgyvendinti 9 projektai. Keli šios veiklos projektų siekti 
tikslai:  

- pakelti mokslo, verslo ir viešųjų institucijų darbuotojų pasirengimo bendradarbiavimui 
lygį pl÷tojant inovacijas Lietuvoje (Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
projektas „Modernios inovacinių geb÷jimų ugdymo programos, skirtos 
integruoti mokslo, verslo ir viešųjų institucijų potencialą, sukūrimas ir 
išbandymas“), 

- sukurti naujos mokymo(si) formos modelį, skirtą bendrų kolegijų ir verslo įmonių 
mokslo taikomųjų tyrimų vystymui; parengti žmogiškuosius išteklius, efektyviam 
kolegijų ir verslo įmonių bendradarbiavimui mokslo taikomųjų tyrimų ir inovacijų 
srityse (Vilniaus kooperacijos kolegijos projektas „Kolegijų ir verslo įmonių 
bendradarbiavimo stiprinimas mokslo taikomųjų tyrimų ir inovacijų srityje“) . 

� Pagal „Technin÷ pagalbos“ veiklos sritį buvo remiamas aukštos kvalifikacijos 
specialistų poreikio tyrimų vykdymas, studijos. Buvo įgyvendinti 5 projektai. Keli svarbesni 
tikslai, kurių buvo siekiama:  

- paruošti studiją „Nanotechnologijų ir elektronikos aukščiausios kvalifikacijos specialistų 
ruošimas ir kvalifikacijos k÷limas Lietuvoje”; viešas studijos rezultatų aptarimas ir 
paskelbimas (Puslaidininkių fizikos instituto projektas „Nanotechnologijų ir 
elektronikos aukščiausios kvalifikacijos specialistų ruošimo ir kvalifikacijos 
k÷limo Lietuvoje studija“). Šiuo projektu buvo įvertinta dabartin÷ nanotechnologijų 
atskirų krypčių ir elektronikos pad÷tis Lietuvoje, palyginant ją su ES ir kitų šalių 
situacija; nustatytas magistrantų ir doktorantų poreikis atskiroje nanotechnologijų 
kryptyje ir elektronikoje, pagrįstas studijų programų ir modulių atnaujinimas arba 
naujų kūrimas, jų pobūdis, pagrįstas naujų mokslininkų ir kitų tyr÷jų kvalifikacijos 
k÷limo programų būtinumas, jų pobūdis, pagrįstas naujų mokslinio bendradarbiavimo 
formų ir tyrimų organizavimo metodų būtinumas, numatytas mokslinio tyrimo ir 
studijų infrastruktūros pl÷timas ir gerinimas; pagrįstas būtinumas kurti nacionalinio 
lygio mokslo ir technologijų centrą, aprūpintą moderniausia įranga ir priemon÷mis, 
siekiant patenkinti aukščiausios klas÷s specialistų rengimo poreikius. Viešinant 
projektą buvo nuolat atnaujinama informacija apie projekto eigą Puslaidininkių fizikos 
instituto interneto svetain÷je http://www.pfi.lt/nanotechnologijos/index.html. 

- sukurti programinį-konkursinį MTEP finansavimo modelį (Lietuvos mokslo tarybos 
projektas „Galimybių studija „Programinis – konkursinis MTEP finansavimo 
modelis“). 

- sudaryti sąlygas reguliarių specialistų poreikio tyrimų įgyvendinimui ir efektyviam jų 
rezultatų panaudojimui (Nacionalinio pl÷tros instituto projektas „Specialistų 
poreikio tyrimų metodologijos rengimas ir pilotinio tyrimo įgyvendinimas 
aukštųjų technologijų srityse“). 
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Pav. 73. BPD 2.5 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, mln. EUR.72 
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BPD 2.5 priemon÷s projektų regionin÷ sklaida netolygi: daugiausia paramos l÷šų teko 

Vilniaus ir Kauno apskrityse įgyvendintiems projektams, mažiausiai – Telšių ir Taurag÷s 
apskrityse įgyvendintiems projektams.  

 
Pav. 74. Paramos pagal BPD 2.5 priemonę pasiskirstymas pagal apskritis. 
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Tokią projektų sklaidą regioniniu požiūriu daugiausia l÷m÷ BPD 2.5 priemon÷s 

specifika, kadangi ir mokslo institucijos, ir MTEP veikla natūraliai koncentruojasi 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose ar tuose miestuose, kur veik÷ mokslo įstaigos ar 
institucijos. Tai, kad projektai buvo įgyvendinti ir (arba) jų nauda teko ne tik Vilniaus ar 
Kauno apskritims, rodo ir kitų mokslo institucijų ir įstaigų potencialą, prisidedant prie 
žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse. 

 
 

                                           
72 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo. 
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Priemon÷s įgyvendinimas 2008 ir 2009 m. 
 
2008 m. kvietimai teikti paraiškas neskelbti, kadangi visa parama jau buvo paskirstyta 

iki 2005 m. pabaigos. Iki 2008 m. pradžios buvo įgyvendinti tik 3 projektai, kuriems 
išmok÷ta 0,752 mln. EUR SF paramos l÷šų – po vieną projektą iš šių veiklų sričių: 
„Magistrantūros, doktorantūros, ir podiplomin÷s studijos prioritetin÷se MTEP srityse ir jų 
mobilumo užtikrinimas“, „Mokslininkų ir kitų tyr÷jų, atitinkančių rinkos poreikius, ruošimas, 
jų kvalifikacijos tobulinimas bei perkvalifikavimas“, „Žinių ir geb÷jimų apie mokslą, 
technologijas, inovacijas gilinimas ir sklaida“. Per 2008 m. įgyvendinti likę 100 projektų. 

Iki 2008 m. pabaigos įgyvendinti visi BPD 2.5 priemon÷s projektai, jiems 2008 m. 
išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 18,816 mln. EUR, iš jų 
14,106 mln. EUR – ESF l÷šos. Norint įgyvendinti didesn÷s apimties projektų, t. y. pasiekti 
aukštesnių kiekybinių rezultatų ir (arba) vykdyti daugiau veiklų, ir kad didesn÷s apimties 
projektai duotų aukštesnę socialinę ir (arba) ekonominę naudą, taip pat geriau prisid÷tų 
siekiant nustatytų tikslų, 2008 m. 25 tokiems projektams buvo skirta 0,95 mln. EUR 
papildomos paramos, iš jos ES l÷šos sudar÷ 0,741 mln. EUR. 

2009 m. naujos veiklos nebuvo vykdomos, baigtos išmok÷ti ir pripažintos tinkamomis 
deklaruoti EK l÷šos, kurios sudar÷ 0,494 mln. EUR, iš jų 0,37 mln. EUR – ESF l÷šos. 

 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui 
 
Įgyvendinant BPD 2.5 priemonę įvyko pokyčiai, tur÷ję įtakos šios priemon÷s 

įgyvendinimui: sparti šalies socialin÷ ir ekonomin÷ pl÷tra, „protų nutek÷jimas“, sparti žinių ir 
naujų technologijų pl÷tra ir kaita, mokslo ir studijų strategin÷s kryptys bei teisinis 
reglamentavimas,  

 
• Sparti šalies socialin÷ ir ekonomin÷ pl÷tra 
Lietuvai tapus ES nare, paspart÷jo šalies socialin÷-ekonomin÷ pl÷tra – did÷jo poreikis 

kuo greičiau prisitaikyti prie atsiv÷rusios Bendrosios rinkos reikalavimų, didinti šalies ūkio 
konkurencingumą, kuris neįmanomas be spartaus mokslo tyrimų vykdymo, jų pritaikymo 
praktiniame gyvenime ir versle, be greito inovacijų diegimo, o tai buvo sunku padaryti 
neturint pakankamai ir kompetentingų žmogiškųjų išteklių MTEP srityje. Tai l÷m÷ poreikį 
maksimaliai sparčiai vykdyti šias priemones ir didelį visuotinį susidom÷jimą. 

 
• „Protų nutek÷jimas“ 
Ribotus tur÷tus žmogiškuosius išteklius, gebančius vykdyti MTEP veiklą, taikyti MTEP 

pasiekimus praktikoje ir gebančius diegti inovacijas, dar labiau mažino aukštai kvalifikuotos 
darbo j÷gos, mokslininkų emigracija (tarp jų „protų nutek÷jimas“) ir BPD įgyvendinimo 
laikotarpiu padid÷jęs išvykusių į užsienį studijuoti jaunimo skaičius. Būtinyb÷ išlaikyti esamą 
mokslo pasiekimų lygį, jį kelti, siekiant įsijungti į ES tarptautinių programų vykdymą, taip 
keliant Lietuvos tyr÷jų, mokslininkų, magistrantų ir doktorantų lygį iki tarptautinio lygio, 
norint apsikeisti žiniomis, mokslo institucijas ir įstaigas, susijusias su MTEP veikla, su 
mokslo ir verslo bendradarbiavimo veikla, skatino ieškoti finansavimo galimybių ir finansinių 
paskatų, kad būtų tinkamai keliama Lietuvos mokslininkų, mokslo įstaigų darbuotojų, 
studentų, tyr÷jų, ekspertų kvalifikacija ir geb÷jimai, parengtos šiuolaikiškos, verslo 
poreikius ir tarptautinius standartus atitinkančios studijų ir kvalifikacijos k÷limo programos, 
būtų įdiegti tarpusavio apsikeitimo žiniomis tinklai, sukuriant ir naudojant reikalingas 
duomenų bazes ir informacines sistemas. Tokie iškilę poreikiai iš dalies buvo realizuojami 
BPD 2.5 priemon÷s teikiamu finansavimu, tod÷l tai pagreitino BPD 2.5 priemon÷s veiklų, 
skirtų žmogiškųjų išteklių kiekybiniam ir kokybiniam gerinimui, planavimą ir įgyvendinimą 
(visos paramos l÷šos buvo paskirstytos jau 2005 m.).  

 
• Sparti žinių ir naujų technologijų pl÷tra ir kaita 
Lietuvoje nebuvo abejojama, kad įvairių mokslo sričių ir technologijų pl÷tra yra 

glaudžiai susijusi su visomis šalies raidos sritimis, o žinios ir geb÷jimai naudotis inovatyviais 
atradimais, kurti naujas žinias ir technologijas yra pagrindin÷ įvairių gyvenimo sričių 
varomoji j÷ga. Tod÷l BPD įgyvendinimo laikotarpiu ypatingas d÷mesys buvo skiriamas su 
mokslu susijusioms problemoms spręsti, o tai l÷m÷ šios BPD priemon÷s populiarumą.  
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• Mokslo ir studijų strategin÷s kryptys 
Lietuvos politin÷s partijos pripažindamos, kad sklandžiai veikianti, efektyvi ir 

konkurencinga mokslo ir studijų sistema yra esmin÷ Lietuvos visuomen÷s ir ūkio klest÷jimo, 
kiekvieno jos piliečio visaverčio gyvenimo sąlyga 2007 m. birželio 14 d. pasiraš÷ susitarimą 
d÷l mokslo ir studijų sistemos pertvarkos principų – išteklių koncentravimo ir efektyvaus 
naudojimo, autonomijos, atsakomyb÷s ir atskaitomyb÷s, valstyb÷s reguliavimo racionalumo 
bei veiksmingumo, laisvos konkurencijos, asmeninio suinteresuotumo, mokslo ir studijų 
tinklo gerinimo.  

-  buvo patvirtintas mokslo ir studijų pertvarkos veiksmų planas, kuriame 
akcentuojamas konkurencingumas, programinis ir konkursinis mokslinių tyrimų 
finansavimas, mokslo ir studijų sistemos valdymo tobulinimas, mokslo ir verslo sąsajos 
stiprinimas, infrastruktūros atnaujinimas per mokslo studijų ir verslo centrus (sl÷nius),  

- skatinant įmonių ir aukštųjų mokyklų mokslinį bendradarbiavimą, pl÷tojant didel÷s 
kompetencijos centrus, patvirtinta Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (sl÷nių) 
kūrimo ir pl÷tros koncepcija (LRV 2007 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. 321), dokumentai 
jai įgyvendinti (LR švietimo ir mokslo ministro ir LR ūkio ministro 2007 m. birželio 5 d. 
įsakymas Nr. ISAK-118/4-231). Stiprinant viešojo ir privataus sektorių partnerystę 
mokslo darbuotojai, d÷stytojai, tyr÷jai buvo skatinami dirbti konsultantais verslo 
įmon÷se, numatyti tyr÷jų įdarbinimo verslo įmon÷se skatinimo mechanizmai. Vykdyta 
informacijos apie mokslą ir studijas sklaida, mokslo ir technologijų populiarinimo 
Lietuvoje strategija,  

- siekiant stiprinti tarptautinį Lietuvos mokslo konkurencingumą buvo parengtas naujas 
Mokslo ir studijų institucijų s÷kmingo dalyvavimo ES bendrosiose MTTP ir 
demonstracin÷s veiklos programose skatinimo tvarkos aprašas (ministro 2007-07-19 
įsakymas Nr. ISAK-1481), skirta l÷šų 12 mokslo ir studijų institucijų, 

- sparčiai did÷jo ISI (Institute of Scientific Information) sąrašo mokslinių publikacijų, 
pvz., vien nuo 2004 m. iki 2006 m. tokių publikacijų skaičius išaugo beveik dvigubai iki 
1600 vnt. 2006 m., 

- buvo įsteigtas MOSTA, įgyvendinami verslumo ugdymo projektai,  
- patvirtinta paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarka (vien 
2007 m. paskoloms skirta 6,02 mln. EUR),  

- siekiant aukštosioms mokykloms suteikti daugiau teisių valdyti valstyb÷s patik÷tą turtą 
parengtas Valstybinių mokslo ir studijų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 
įstatymo projektas,  

- apsispręsta d÷l prioritetinių MTEP krypčių 2007–2010 m. – bus vadovaujamasi LRV 
2007-02-07 nutarimu Nr. 166 LRV 2007 m. kovo 21 d. patvirtinus Integruotų mokslo, 
studijų ir verslo centrų (sl÷nių) kūrimo ir pl÷tros koncepciją, 2008 m. spalio 1 d. 
nutarimu Nr. 980 Nacionalinių mokslo programų sąrašą buvo nustatytos prioritetin÷s 
MTEP veiklos kryptys Lietuvoje, kur Lietuvos mokslas ir verslas turi geriausias 
perspektyvas ir pranašumus.  
Tai palengvino BPD 2.5 priemon÷s veiklų, skirtų žmogiškųjų išteklių kiekybiniam ir 

kokybiniam gerinimui, planavimą ir įgyvendinimą. Be to, švietimo, profesinio mokymo ir 
aukštojo mokslo sistemos situaciją atspindintys teis÷kūros procesai tur÷jo teigiamos įtakos, 
nes buvo priimti naudingesni Lietuvos ir ES strateginių dokumentų įgyvendinimui reikalingi 
sprendimai, o SF paramos panaudojimas šiems sprendimams įgyvendinti padidino 
galimybes veiksmingiau spręsti įvardytas švietimo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo 
sričių problemas. Šios priemon÷s įgyvendinimas taip pat tur÷jo teigiamos įtakos teis÷kūros 
procesui, nes kartu su 2007–2009 m. vykusia visos MTEP, mokslo ir studijų sistemos 
pertvarka, siekiant Lietuvoje vykdomų studijų ir mokslo tyrimų veiklos tarptautinio 
konkurencingumo lygio ir šiems tyrimams vykdyti reikalingų kompetencijų sukūrimo, 
Lietuvos mokslo ir studijų institucijos buvo paskatintos labiau integruotis į ES tarptautinių 
MTTP programų vykdymą, buvo sukurta institucinio vertinimo sistema, prisid÷jusi prie MTEP 
veiklos kokyb÷s užtikrinimo, įdiegtos mokslo ir studijų institucijų informacin÷s sistemos ir 
duomenų baz÷s, taip pat padid÷jo žinių ir geb÷jimų apie mokslą, technologijas, inovacijas 
sklaida. 

 
Priemon÷s įgyvendinimo problemos  
 
Greta pagrindinių BPD II prioriteto problemų priemon÷s įgyvendinimo metu buvo 

susidurta su tokiais specifiniais įgyvendinimo klausimais: reikalavimų praktinis taikymas, 
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piniginių srautų valdymas, infrastruktūrinių ir „minkštųjų“ MTEP, mokslo ir studijų sistemai 
skirtų projektų koordinavimo problemos, konkurencija su privačiu sektoriumi. 

 
Lentel÷ 99. Pagrindin÷s BPD 2.5 priemon÷s įgyvendinimo problemos ir jų sprendimo būdai.  

Problema Sprendimo būdas 
Apyvartinių l÷šų trūkumas. Su šia 
problema susidūr÷ pareišk÷jai, neturintys 
papildomo projekto išlaidų finansavimo 
šaltinio (pvz., nuosavų l÷šų iš kurių gal÷tų 
laikinai finansuoti apyvartinių l÷šų 
trūkumą, neturi galimybių šių l÷šų 
pasiskolinti). Apyvartinių l÷šų trūkumas 
tapo ypač aktualus 2006 m. IV ketvirtyje, 
kai buvo įvykdyta didžioji dalis viešųjų 
pirkimų, prad÷tos teikti paslaugos, už 
kurias projekto vykdytojai turi atsiskaityti.  

Buvo pakeistos Administravimo ir 
finansavimo taisykl÷s, leidžiant projektų 
vykdytojams išlaidas apmok÷ti taikant ir 
sąskaitų apmok÷jimo būdą 

Didesni atlyginimai privačiame sektoriuje 
l÷m÷ didelę projektų vykdytojų darbuotojų 
kaitą ir naujai priimtų darbuotojų 
nepakankamą kompetenciją, kas l÷m÷ 
projektų įgyvendinimo v÷lavimą, 
nesavalaikį problemų sprendimą bei 
institucijų teikiamų paslaugų 
nepakankamai aukštą kokybę. 

Naujų darbuotojų paieška ir jų mokymai, 
l÷šų darbo užmokesčiui didinimas projektų 
vykdytojų institucijose. 

Koordinavimo trūkumas paraiškų rengimo, 
vertinimo ir atrankos metu. BPD 
s÷kmingam įgyvendinimui buvo labai 
svarbi BPD 1.5 priemon÷s sąsaja su BPD II 
prioriteto priemon÷mis: BPD 1.5 priemon÷ 
papildo visas BPD II prioriteto priemones, 
finansuodama reikalingos įrangos įsigijimą, 
infrastruktūros kūrimą ir atnaujinimą. Kai 
kurie BPD 1.5 priemon÷s projektai nebuvo 
finansuoti d÷l l÷šų trūkumo (per didel÷ 
paklausa palyginti su disponuotu 
finansavimu) arba buvo finansuoti daug 
v÷liau, nei projektai pagal BPD 2.4 
priemonę. 

1) Toks prioritetų ir priemonių derinimas 
buvo nauja patirtis paramą 
administruojančioms institucijoms. Ši 
problema iš esm÷s buvo išspręsta 2007–
2013 m. SF paramos periodu taikant 
kryžminio finansavimo taisyklę, kai 
investicijų į infrastruktūra dalis nustatoma iš 
anksto projektų finansavimo sąlygų apraše. 
2) Atskirų BPD II prioriteto priemonių (BPD 
2.4, 2.5 priemon÷s) kvietimuose teikti 
paraiškas buvo įtvirtintos sąsajos su 
finansavimo gavimu pagal BPD 1.5 
priemonę. 

Didesni atlyginimai privačiame sektoriuje 
l÷m÷ didelę projektų vykdytojų darbuotojų 
kaitą ir naujai priimtų darbuotojų 
nepakankamą kompetenciją, kas l÷m÷ 
projektų įgyvendinimo v÷lavimą, 
nesavalaikį problemų sprendimą bei 
institucijų teikiamų paslaugų 
nepakankamai aukštą kokybę. 

Naujų darbuotojų paieška ir jų mokymai, 
l÷šų darbo užmokesčiui didinimas projektų 
vykdytojų institucijose. 

 
Priemon÷s tikslo ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 
BPD 2.5 priemon÷s tikslo buvo siekiama įgyvendinant 5 uždavinius. 
 
Siekiant 2.5. priemon÷s įgyvendinimo sistemiškumo ir geresn÷s sąveikos tarp 

priemon÷s uždavinių ir veiklų, rodikliai buvo nustatyti visos priemon÷s, o ne uždavinio lygiu, 
ir kiekvieno uždavinio pasiekimas atskirais rodikliais nebuvo matuojamas. Toks duomenų 
nustatymo metodas leido nesuskaidyti priemon÷s į mažiau susijusias dalis pagal uždavinius 
ir pasiekti didesn÷s sinergijos priemon÷s viduje, ką patvirtina faktas, kad rodikliai matavo 
ne vieno, o kelių uždavinių pasiekimą. 

 
1 uždavinys – kelti magistrantų ir doktorantų, mokslininkų ir tyr÷jų kvalifikaciją, 
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palaikyti jų kompetenciją. 

Veiklos sritys  

1 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− magistrantūros, doktorantūros ir podiplomin÷s studijos prioritetin÷se 
MTEP srityse ir jų mobilumo užtikrinimas; 

− mokslininkų ir kitų mokslo darbuotojų, atitinkančių rinkos poreikius, 
ruošimas, jų kvalifikacijos tobulinimas bei perkvalifikavimas; 

− MTEP kokyb÷s užtikrinimas mokslo ir studijų sistemoje; 
− mokslo ir studijų institucijų informacin÷s sistemos ir duomenų bazių 
sukūrimas, tobulinimas ir steb÷sena; 

− žinių ir geb÷jimų mokslo, technologijų, inovacijų srityse didinimas ir 
sklaida. 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 1 uždavinį buvo siekiama mokyti magistrantus ir 
doktorantus, mokslininkų asistentus ir kitus tyr÷jus, kelti jų 
kompetencijas MTEP srityse, įskaitant pagrindines mokslo šakas, 
orientuotas į žiniomis grindžiamos ekonomikos poreikius, tobulinti 
mokslininkų, dirbančių mokslinio tyrimo institutuose, aukštojo mokslo 
institucijose ir verslo subjektuose, kvalifikaciją, tam tikrais atvejais 
įskaitant perkvalifikavimą, o taip pat skatinti investicijas ir mokslinių 
tyrimų strateginių sričių finansavimo programų įgyvendinimą, kurios 
suteik÷ galimybes jauniems mokslininkams ir kitiems mokslo 
darbuotojams tęsti darbą baigus mokslą ir nuolat kelti savo kvalifikaciją. 
1 uždavinio pasiekimą rodo tokie pasiekimo rodikliai kaip „Išmokyti 
naudos gav÷jai veiklos pabaigoje (iš viso)“, „Išmokyti naudos gav÷jai 
veiklos pabaigoje iš jų: moterys“ ir rezultato rodiklis „Įsidarbinimo lygis 
tarp baigusių praktinių mokymų programas, proc.“. Lyginant planuotus ir 
faktiškai pasiektus rodiklius matyti, kad BPD 2.5 priemon÷s pasiekimo 
rodikliai „Išmokyti naudos gav÷jai veiklos pabaigoje (iš viso)“, „Išmokyti 
naudos gav÷jai veiklos pabaigoje iš jų: moterys“ viršyti atitinkamai 8,97 
ir 11,08 karto – vietoje planuotų 3000 naudos gav÷jų veiklos pabaigoje 
buvo išmokyti 26 904 naudos gav÷jai; vietoje numatytų 1500 naudos 
gav÷jų moterų buvo išmokyta 16 620 naudos gav÷jų moterų.  
Tokį didelį pasiekimo rodiklio „Išmokyti naudos gav÷jai veiklos pabaigoje“ 
viršijimą l÷m÷ kompetencijos k÷limo paklausa, kurią savo ruožtu l÷m÷ 
būtinyb÷ kuo greičiau pasiekti mokslo tarptautinį lygį Lietuvai tapus ES 
nare – ir galimyb÷ įsijungti į EMTE, o sukurta ir išpl÷tota MTEP 
infrastruktūra reikalavo adekvačių mokslininkų, tyr÷jų, doktorantų ir 
magistrantų, specialistų, aukštųjų mokyklų d÷stytojų kompetencijų. Be 
to, svarbus šio rodiklio viršijimą l÷męs veiksnys buvo tokių Lietuvos 
mokslininkams pasiūlytų mokymų prieinamumas, kai įvairių sričių 
mokslininkai tur÷jo galimybę neišvykdami iš Lietuvos gauti aukštos 
kokyb÷s mokymus ar susipažinti su tarptautinio lygio programomis, taip 
pat buvo sudaryta galimyb÷ pasikviesti d÷styti iš užsienio geriausius savo 
srities mokslininkus, specialistus ar ekspertus. Bendri įvairių institucijų 
vykdyti ir iš BPD 2.5 priemon÷s l÷šų finansuoti projektai savo ruožtu 
padidino tokių mokymų žinomumą bei informacijos apie juos sklaidą, tai 
paskatino tų institucijų atstovus dalyvauti tokiose mokymo, kvalifikacijos 
k÷limo programose ir moduliuose. Didesnis nei planuota rodiklio 
pasiekimas tarp moterų (vietoje numatytų 1500 moterų naudos gav÷jų 
veiklos pabaigoje buvo išmokyta 16 620 moterų naudos gav÷jų) parod÷ 
didesnį moterų aktyvumą keliant kvalifikaciją, bei atspindi realią situaciją 
rinkoje – išsilavinusių moterų yra daugiau tarp visų darbingų asmenų.  
Įregistravimui pateiktų antrosios pakopos (magistrantūros) studijų 
programų skaičius laikotarpio pabaigoje 3 kartus viršijo planuotą pasiekti 
rodiklį – įregistravimui pateiktos 45 tokios programos vietoje planuotų 15, 
o iš šių pateiktų studijų programų buvo įregistruotos 26 antrosios 
pakopos (magistrantūros) studijų programos vietoje numatytų 5, taigi 
stebima koreliacija tarp pateiktų ir įregistruotų antrosios pakopos 
(magistratūros) studijų programų skaičiaus, tai rodo parengtų studijų 
programų aktualumą ir kokybę. Adekvačių tarptautinio mokslo ir verslo 
keliamiems reikalavimams studijų programų poreikis, sukurta ir išpl÷tota 
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MTEP infrastruktūra, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, formavęs mokslo 
tinkliškumą, bei konkurencija su užsienio studijų institucijomis 
pareikalavo ir naujos kokyb÷s studijų programų, ypač magistrantūros, 
tod÷l buvo peržiūr÷tos buvusios studijų programos, kurios buvo 
patobulintos, arba buvo sukurtos visiškai naujos, labiau atitinkančios 
šiuolaikinio mokslo ir verslo keliamus reikalavimus.  
Be to, 20 proc. planuotas įsidarbinimo lygis tarp baigusiųjų praktinių 
mokymų programas buvo viršytas 3,36 karto – įsidarbinimo lygis siekia 
67,2 proc. 
Sukūrus ir atnaujinus magistrantūros, doktorantūros ir podiplomin÷s 
studijas prioritetin÷se MTEP srityse, užtikrinus studijų mobilumą, 
paruošus mokslininkus ir kitus tyr÷jus, atitinkančius rinkos poreikius, 
patobulinus jų kvalifikaciją ar perkvalifikavus, pagerinus MTEP kokybę 
mokslo ir studijų sistemoje buvo prisid÷ta prie magistrantų ir doktorantų, 
mokslininkų ir tyr÷jų kvalifikacijos k÷limo ir jų kompetencijų palaikymo. 

Uždavinio 
pasiekimas 

1 uždavinys vertintinas kaip įgyvendintas, nes buvo prisid÷ta prie 
žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimo mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityse, tokių išteklių kiekio Lietuvoje padid÷jimo, taip darant tiesioginį 
teigiamą poveikį šalies ekonomikai ir socialinei aplinkai, kadangi buvo 
paruošti mokslininkai ir kiti tyr÷jai, atitinkantys rinkos poreikius, 
patobulinta jų kvalifikacija ar jie perkvalifikuoti. 

 
2 uždavinys – vykdyti numatytą MTEP prioritetin÷se srityse. 

Veiklos sritys  

2 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− mokslo ir studijų institucijų informacin÷s sistemos ir duomenų bazių 
sukūrimas, tobulinimas ir steb÷sena; 

− žinių ir geb÷jimų mokslo, technologijų, inovacijų srityse didinimas ir 
sklaida. 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 2 uždavinį buvo siekiama vykdyti ir diegti MTEP šiose 
prioritetin÷se srityse: gyvenimo kokyb÷s gerinimas (genomika ir 
biotechnologijos sveikatos ir žem÷s ūkio srityse, saugios ir ekologiškos 
maisto technologijos, žinių visuomen÷ piliečiams ir valdžiai, nacionalinio 
identiteto išsaugojimas globalizacijos sąlygomis), siekiama vykdyti 
mokslinius tyrimus nanotechnologijų kūrimo (nanomokslo, 
daugiafunkcinių nanostruktūrinių medžiagų kūrimo) srityje.  
2 uždavinio įgyvendinimo BPD 2.5 priemon÷s rodikliai tiesiogiai 
nematavo, tačiau prie uždavinio pasiekimo prisid÷jo veiklos, kuriomis 
buvo pagerinta žmogiškųjų išteklių kokyb÷ ir padid÷jęs jų kiekis, tai rodo 
tokie priemon÷s pasiekimo rodikliai kaip „Išmokyti naudos gav÷jai veiklos 
pabaigoje (iš viso)“, „Išmokyti naudos gav÷jai veiklos pabaigoje iš jų: 
moterys“, atitinkamai viršyti 8,97 ir 11,08 karto (vietoje planuotų 3000 
naudos gav÷jų veiklos pabaigoje buvo apmokyti 26 904 naudos gav÷jai, 
vietoje numatytų 1500 naudos gav÷jų moterų buvo išmokyta 16 620 
naudos gav÷jų; detaliau apie šių rodiklių pasiekimo priežastis – 1 
uždavinio pasiekimo aprašyme).  
Įregistravimui pateiktų antrosios pakopos (magistrantūros) studijų 
programų skaičius laikotarpio pabaigoje 3 kartus viršijo planuotą pasiekti 
rodiklį – pateiktos 45 tokios programos vietoje planuotų 15, o iš šių 
pateiktų studijų programų buvo įregistruotos 26 antrosios pakopos 
(magistrantūros) studijų programos vietoje numatytų 5, taigi stebima 
koreliacija tarp pateiktų ir įregistruotų antrosios pakopos (magistratūros) 
studijų programų skaičiaus, tai rodo parengtų studijų programų 
aktualumą ir kokybę (detaliau apie šių rodiklių pasiekimo priežastis – 1 
uždavinio pasiekimo aprašyme). 
Be to, 20 proc. planuotas įsidarbinimo lygis tarp baigusiųjų praktinių 
mokymų programas buvo viršytas 3,36 karto – įsidarbinimo lygis siekia 
67,2 proc. 
Sukūrus ir patobulinus mokslo ir studijų institucijų informacines sistemas 
ir duomenų bazes, apmokius naudotis tomis duomenų baz÷mis ir 
informacin÷mis sistemomis, pagilinus žinias ir geb÷jimus apie mokslą, 
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technologijas ir inovacijas buvo prisid÷ta ne tik prie magistrantų ir 
doktorantų, mokslininkų ir tyr÷jų kvalifikacijos k÷limo ir jų kompetencijos 
palaikymo, bet ir prie numatytos MTEP prioritetin÷se srityse vykdymo. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Kartu su kitomis veiklomis pagal kitus BPD 2.5 priemon÷s uždavinius 2 
uždavinio įgyvendinimas prisid÷jo prie išlaidų moksliniams tyrimams 
did÷jimo, kurios išaugo nuo 0,75 proc. nuo BVP 2004 m. (BPD 
įgyvendinimo laikotarpio pradžioje) iki 0,8 proc. nuo BVP 2008 m. (BPD 
įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje), o sukurtos ar patobulintos mokslo ir 
studijų institucijų informacin÷s sistemos ir duomenų baz÷s leido sumažinti 
neigiamą mokslininkų ir tyr÷jų  emigracijos („protų nutek÷jimas“) poveikį 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, nes net emigravę mokslininkai ir tyr÷jai 
gal÷jo naudotis šiomis duomenų baz÷mis ir keistis su Lietuvoje esančiais 
mokslininkais ir tyr÷jais užsienyje įgytomis žiniomis, didinti Lietuvoje 
vykdomos MTEP veiklos žinomumą, palengvinti tarptautinių MTEP 
projektų vykdymą Lietuvai prioritetin÷se srityse. Tod÷l 2 uždavinys 
vertintinas kaip įgyvendintas. 

 
3 uždavinys – sukurti MTEP vertinimo sistemą. 

Veiklos sritis  
3 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šia veiklos sritimi: 
− MTEP ekspertų rengimas. 

Įgyvendinimas 
 

Įgyvendinant 3 uždavinį buvo siekiama sukurti mokslo ir studijų 
institucinio vertinimo ekspertų mokymo programas, parengti institucinio 
vertinimo ekspertus, vertintojus, susijusius su ES tarptautinių MTTP 
programų įgyvendinimu, kelti ir patobulinti jų kvalifikaciją ir 
kompetenciją, taip pat vykdyti MTEP ekspertų parengimo veiklą, pagal 
kurią buvo finansuotas mokslo ir studijų institucinio vertinimo ekspertų 
mokymo programų, institucinio vertinimo ekspertų rengimas, ekspertų-
vertintojų, susijusių su ES tarptautinių MTTP programų įgyvendinimu, 
kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimu, rengimas. 
3 uždavinio įgyvendinimo BPD 2.5 priemon÷s rodikliai tiesiogiai 
nematavo, tačiau prie uždavinio pasiekimo prisid÷jo veiklos, kurių metu 
buvo sukurtos, patobulintos ir įgyvendintos naujos universitetų studijų 
programos biotechnologijos (biochemijos, mikrobiologijos, genetikos, 
bioinformatikos ir kt.), lazerių technologijų (lazerių fizikos, optin÷s 
mechanikos, lazerin÷s elektronikos, optinių technologijų ir kt.), ITT, 
kituose strateginiuose mokslinio tyrimo sektoriuose (įskaitant integruotas, 
tarpdisciplines studijų programas), kursai ir studijų programos 
horizontalaus lygio geb÷jimų ugdymo srityse, verslumo ir kitų įgūdžių 
ugdymo programos (pvz., ES kalbų mokymas, projektų / programų 
valdymas, kokyb÷s, MTEP ir intelektin÷s nuosavyb÷s vadyba, ICT ir 
komunikaciniai įgūdžiai darbas grup÷se ir tinkluose, rinkodara ir kt.). 
Tod÷l šio uždavinio pasiekimą galima vertinti pagal BPD 2.5 priemon÷s 
pasiekimo rodiklį „Įregistravimui pateiktų antrosios pakopos 
(magistrantūros) studijų programų skaičius“ ir rezultato rodiklį 
„Įregistruotų antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programų 
skaičius“, kurie buvo atitinkamai viršyti 3 ir 5,2 karto, palyginti su 
planuotais BPD: vietoje planuotų 15 įregistravimui pateiktų antrosios 
pakopos (magistrantūros) studijų programų buvo pateikta 45 programos, 
o vietoje numatytų įregistruoti 5 antrosios pakopos (magistrantūros) 
studijų programų buvo įregistruotos 26 programos (detaliau apie šių 
rodiklių pasiekimo priežastis – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme). 
Įgyvendinus šį uždavinį buvo prisid÷ta prie MTEP vertinimo sistemos 
pl÷tros aukštojo mokslo sektoriuje ir šios sistemos didesnio pritaikymo 
verslo įmon÷se, susijusiose su mokslu ir technologijomis: parengta ir 
įdiegta 3 vertinimo metodikos ir vertinimo programos, apmokyti 39 MTEP 
programų, institucijų vertintojai bei d÷stytojai universitetuose ir mokslo 
tyrimo įstaigose, bandomuoju būdu įvertintos 2 mokslo ir studijų 
institucijos (šaltinis: www.esparama.lt).  
„Išmokyti naudos gav÷jai veiklos pabaigoje (iš viso)“, „Išmokyti naudos 
gav÷jai veiklos pabaigoje iš jų: moterys“, atitinkamai viršyti 8,97 ir 11,08 
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karto (vietoje planuotų 3000 naudos gav÷jų veiklos pabaigoje buvo 
išmokyti 26 904 naudos gav÷jai; vietoje numatytų 1500 naudos gav÷jų 
moterų buvo išmokyta 16 620 naudos gav÷jų moterų; detaliau apie šių 
rodiklių pasiekimo priežastis – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme). 
Be to, 20 proc. planuotas įsidarbinimo lygis tarp baigusiųjų praktinių 
mokymų programas buvo viršytas 3,36 karto – įsidarbinimo lygis siek÷ 
67,2 proc. 

Uždavinio 
pasiekimas 

3 uždavinio pasiekimas vertintinas kaip įgyvendintas didžiąja dalimi: 
dauguma mokslo ir studijų vertinimui reikalingų programų ir metodikų 
buvo parengtos, tačiau didesnio paruoštų MTEP vertinimo ekspertų 
(vertintojų) skaičiaus pasiekimą ribojo žmonių, galinčių vykdyti tokius 
vertinimus ir turinčius atitinkamas kompetencijas, trūkumas. Kita vertus, 
jau yra apmokytų vertintojų ir parengtų MTEP ekspertų, tai sudaro 
prielaidas tolesniam s÷kmingam mokslo ir studijų programų tobulinimui ir 
įgytos patirties didesnei sklaidai, kadangi vertintojų parengimas bus 
tęsiamas ir pasibaigus BPD įgyvendinimui. 

 
4 uždavinys – pl÷toti ir tobulinti konkurencingą MTEP finansavimą. 

Veiklos sritis  
Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šia veiklos sritimi: 
− MTEP kokyb÷s užtikrinimas mokslo ir studijų sistemoje. 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 4 uždavinį buvo siekiama prisid÷ti prie institucinio vertinimo 
sistemos sukūrimo, institucinių mokslo ir studijų institucijų vertinimų, 
MTEP veiklos kokyb÷s užtikrinimo vidinių sistemų kūrimo ir veiklos 
mokslo ir studijų institucijose. Pagal šį uždavinį finansuoti projektai, 
kuriuose buvo vykdoma veikla, susijusi su MTEP kokyb÷s mokslo ir 
studijų sistemoje užtikrinimu. 
4 uždavinio įgyvendinimo BPD 2.5 priemon÷s rodikliai tiesiogiai 
nematavo, tačiau prie uždavinio pasiekimo prisid÷jo veiklos, kurių metu 
buvo sukurtos, patobulintos ir įgyvendintos naujos universitetų studijų 
programos Lietuvai prioritetin÷se srityse ir kituose strateginiuose 
mokslinio tyrimo sektoriuose (įskaitant integruotas, tarpdisciplinines 
studijų programas), vykdomi kursai ir studijų programos horizontalaus 
lygio geb÷jimų ugdymo srityse, įgyvendintos verslumo ir kitų įgūdžių 
ugdymo programos.  
4 uždavinio pasiekimą galima vertinti pagal BPD 2.5 priemon÷s pasiekimo 
rodiklį „Įregistravimui pateiktų antrosios pakopos (magistrantūros) 
studijų programų skaičius“ ir rezultato rodiklį „Įregistruotų antrosios 
pakopos (magistrantūros) studijų programų skaičius“, kurie buvo 
atitinkamai viršyti 3 ir 5,2 karto, palyginti su planuotais BPD: vietoje 
planuotų 15 įregistravimui pateiktų antrosios pakopos (magistrantūros) 
studijų programų pateiktos 45 programos, o vietoje  numatytų įregistruoti 
5 antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programų įregistruotos 26 
programos. 
Įgyvendinus šį uždavinį buvo prisid÷ta prie magistrantūros studijų 
Lietuvos universitetuose sisteminimo, pasiūlytas racionalus, vieningas šių 
studijų programų išd÷stymas valstybiniuose Lietuvos universitetuose, 
parengti MTEP ekspertai, sukurta MTEP prioritetin÷ kryptis „Piliečiai ir 
valdymas žinių visuomen÷je“, atitinkanti magistrantūros studijų, 
doktorantūros studijų ir mokslin÷s veiklos kokyb÷s užtikrinimo sistemą 
Mykolo Romerio universitete tokioms socialinių mokslų kryptims kaip 
teis÷, viešasis administravimas, vadyba, ekonomika ir socialinis darbas, 
buvo prisid÷ta prie tolesnio kiekybin÷s ir kokybin÷s Mykolo Romerio 
universiteto jaunųjų mokslininkų potencialo ir konkurencingumo pl÷tros, 
siekiant gerinti socialinių mokslų tyrimų aplinką, didinti veiklų matomumą 
ir poveikį. Įgyvendinus šį uždavinį parengtos 2 analitin÷s studijos ir 1 
strategija magistratūros tobulinimo srityje, sudarytos naujos ar 
patobulintos 6 magistratūros ir 3 doktorantūros studijų programų kūrimo 
bei mokslin÷s veiklos organizavimo ir 6 jos kokyb÷s užtikrinimo 
metodikos, sukurta 11 modulių, kuriuose pateiktos analiz÷s pad÷s 
suformuluoti strategines mokslinių tyrimų programų kryptis ir 
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mokslingumo bei mokslin÷s kompetencijos vertinimo kriterijus, įkurti 5 
tarpdisciplininiai jaunųjų mokslininkų mokslinių tyrimų tinklai pagal 
suformuluotas strategines mokslinių tyrimų programas, o šiuose tinkluose 
dalyvavo 50 jaunųjų mokslininkų, įrengta socialinių mokslų mokslinių 
tyrimų laboratorija-skaitykla jauniesiems mokslininkams, kurioje 
pastarieji gali atlikti tyrimus ir rengti mokslinių tyrimų publikacijas pagal 
strategines mokslinių tyrimų programas ir temas. Taip pat buvo 
apmokyta 40 magistrantūros studijų programų vertintojų ir 45 d÷stytojai 
iš universitetų ir mokslo tyrimo įstaigų (detaliau apie šių rodiklių 
pasiekimo priežastis – 1 uždavinio pasiekimo aprašyme). 
Priemon÷s pasiekimo rodikliai – „Išmokyti naudos gav÷jai veiklos 
pabaigoje (iš viso)“, „Išmokyti naudos gav÷jai veiklos pabaigoje iš jų: 
moterys“, atitinkamai viršyti 8,97 ir 11,08 karto (vietoje planuotų 3000 
naudos gav÷jų veiklos pabaigoje buvo išmokyti 26 904 naudos gav÷jai; 
vietoje numatytų 1500 naudos gav÷jų moterų buvo išmokyta 16 620 
naudos gav÷jų moterų; detaliau apie šių rodiklių pasiekimo priežastis – 1 
uždavinio pasiekimo aprašyme). 
Be to, 20 proc. planuotas įsidarbinimo lygis tarp baigusiųjų praktinių 
mokymų programas buvo viršytas 3,36 karto – įsidarbinimo lygis siekia 
67,2 proc. 

Uždavinio 
pasiekimas 

4 uždavinys vertintinas kaip visiškai įgyvendintas, be to, buvo sukurtos 
prielaidos tolesniam studijų sistemos tobulinimui pasibaigus BPD ir šios 
sistemos pertvarkai, įskaitant ir studijų finansavimo tobulinimą, bei 
prielaidos mokslinių tyrimų finansavimo vystyti. 

 
5 uždavinys – skatinti mokslin÷s bendruomen÷s ir visuomen÷s dialogą. 

Veiklos sritys  

Uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− žinių ir geb÷jimų mokslo, technologijų, inovacijų srityse didinimas ir 
sklaida; 

− technin÷ pagalba (įskaitant tyrimus, studijas) rengiant projektą. 

Įgyvendinimas 

Įgyvendinant 5 uždavinį buvo siekiama užtikrinti s÷kmingą integraciją į 
EMTE, skatinti mokslo ir visuomen÷s sąveiką, populiarinti mokslą, 
technologijas ir inovacijas. Šių tikslų buvo siekiama didinant visuomen÷s 
sąmoningumą ir akcentuojant mokslo, technologijų ir inovacijų svarbą, 
taip pat pristatanti mokslą kaip realią karjeros galimybių sritį, vystant 
modernios pramon÷s, kuriančios aukščiausios kvalifikacijos 
reikalaujančias darbo vietas, pl÷trą, tiriant aukštos kvalifikacijos 
specialistų, magistrantų ir doktorantų poreikį atskirose studijų ar mokslo 
kryptyse, nustatant ir pagrindžiant studijų programų ir modulių 
atnaujinimo arba kūrimo poreikį, naujų mokslininkų ir kitų tyr÷jų 
kvalifikacijos k÷limo programų, inovatyvių mokslinio bendradarbiavimo 
formų ir tyrimų organizavimo metodų būtinumą, išnagrin÷jant mokslinio 
tyrimo ir studijų infrastruktūros pl÷tros poreikį, kryptis ir būdus, sudarant 
sąlygas reguliarių specialistų poreikio tyrimų įgyvendinimui ir efektyviam 
jų rezultatų panaudojimui bei sukūrus programinį-konkursinį MTEP 
finansavimo modelį, kad MTEP veikla atitiktų visuomen÷s ir verslo 
poreikius.  
5 uždavinio įgyvendinimo BPD 2.5 priemon÷s rodikliai tiesiogiai 
nematavo, tačiau prie uždavinio pasiekimo prisid÷jo veiklos, kurių metu 
buvo sukurtos, patobulintos ir įgyvendintos naujos universitetų studijų 
programos Lietuvai prioritetin÷se srityse ir kituose strateginiuose 
mokslinio tyrimo sektoriuose (įskaitant integruotas, tarpdisciplinines 
studijų programas), bei veiklos, kai išmokyti mokslininkai ir tyr÷jai 
pritaik÷ savo žinias praktiškai. Tod÷l 5 uždavinio pasiekimą galima vertinti 
pagal BPD 2.5 priemon÷s pasiekimo rodiklį „Įregistravimui pateiktų 
antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programų skaičius“ ir 
rezultato rodiklį „Įregistruotų antrosios pakopos (magistrantūros) studijų 
programų skaičius“, kurie buvo atitinkamai viršyti 3 ir 5,2 karto, palyginti 
su planuotais BPD: vietoje numatytų 15 įregistravimui pristatytų antrosios 
pakopos (magistrantūros) studijų programų buvo pateiktos 45 
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programos, o vietoje numatytų įregistruoti 5 antrosios pakopos 
(magistrantūros) studijų programų buvo įregistruotos 26 programos. 
(detaliau apie šių rodiklių pasiekimo priežastis – 1 uždavinio pasiekimo 
aprašyme).  
Įgyvendinus 5 uždavinį buvo pagilintos žinios ir geb÷jimai bei žinomumas 
apie mokslą, technologijas, inovacijas, atliktos studijos ir tyrimai, susiję 
su žmogiškaisiais ištekliais MTEP srityje, išanalizavus naujų studijų ar 
mokslinių tyrimų programų poreikį buvo atnaujintos ar sukurtos naujos 
programos, geriau atitinkančios mokslo bendruomen÷s, visuomen÷s ir 
verslo poreikius, sudarytos sąlygos sparčiau įsijungti į EMTE, taip pat 
sukurtos prielaidos tolesniam studijų ir mokslinių tyrimų sistemų 
tobulinimui ir pertvarkai. 
Priemon÷s pasiekimo rodikliai – „Išmokyti naudos gav÷jai veiklos 
pabaigoje (iš viso)“, „Išmokyti naudos gav÷jai veiklos pabaigoje iš jų: 
moterys“, atitinkamai viršyti 8,97 ir 11,08 karto (vietoje planuotų 3000 
naudos gav÷jų veiklos pabaigoje buvo išmokyti 26 904 naudos gav÷jai, o 
vietoje numatytų 1500 naudos gav÷jų moterų buvo išmokyta 16 620 
naudos gav÷jų moterų; detaliau apie šių rodiklių pasiekimo priežastis – 1 
uždavinio pasiekimo aprašyme). 
Be to, 20 proc. planuotas įsidarbinimo lygis tarp baigusiųjų praktinių 
mokymų programas buvo viršytas 3,36 karto – įsidarbinimo lygis siekia 
67,2 proc. 
Pagilinus žinias ir geb÷jimus apie mokslą, technologijas ir inovacijas, 
atlikus studijas ir tyrimus, susijusius su žmogiškaisiais ištekliais MTEP 
srityje, finansuotus iš technin÷s pagalbos veiklai numatytų l÷šų, buvo 
prisid÷ta prie 5 uždavinio įgyvendinimo. 

Uždavinio 
pasiekimas 

5 uždavinio pasiekimas vertintinas kaip įgyvendintas didžiąja dalimi: 
nors nagrin÷jamu periodu pasiekti žymūs rezultatai šioje srityje, jie negali 
būti laikomi baigtiniais ir nekintamais, o tik suteikiantys informaciją apie 
tolesnes veiklos kryptis, kadangi studijų ir mokslinių tyrimų programų 
poreikis nuolat kinta, keičiasi technologijos, socialin÷-ekonomin÷ situacija 
šalyje ir pasaulyje, tęsiasi integracija į EMTE. 

 
BPD 2.5 priemon÷s tikslas – didinti mokslininkų geb÷jimus pl÷sti mokslines žinias 
tarptautiniu lygmeniu (tai labai svarbu Lietuvos verslui ir pramonei), parengti specialistus, 
atitinkančius ekonomikos poreikius (galinčius taikyti inovacijas). 

Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys – įgyvendintas; 
2 uždavinys – įgyvendintas; 
3 uždavinys – įgyvendintas didžiąja dalimi; 
4 uždavinys – įgyvendintas; 
5 uždavinys – įgyvendintas didžiąja dalimi. 

Tikslo 
pasiekimas 

Priemon÷s tikslas vertintinas kaip pasiektas, nes buvo iš esm÷s įgyvendinti 
visi uždaviniai, prisid÷ta prie žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimo 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse, tokių išteklių kiekio Lietuvoje 
padid÷jimo, nes buvo parengti mokslininkai ir kiti tyr÷jai, atitinkantys 
rinkos poreikius, patobulinta jų kvalifikacija ar jie perkvalifikuoti, sukurtos 
ar patobulintos mokslo ir studijų institucijų informacin÷s sistemos, 
duomenų baz÷s leido sumažinti neigiamą mokslininkų ir tyr÷jų („protų 
nutek÷jimo“) emigracijos poveikį BPD įgyvendinimo laikotarpiu, buvo 
parengtos mokslo ir studijų vertinimui reikalingos programos ir metodikos, 
mažiau nei tik÷tasi, tačiau buvo paruošti MTEP vertinimo ekspertai 
(vertintojai), žymiai daugiau nei planuota apmokyta naudos gav÷jų, visa tai 
tur÷jo įtakos išlaidų moksliniams tyrimams did÷jimui, kurios išaugo nuo 
0,75 proc. nuo BVP 2004 m. (BPD įgyvendinimo laikotarpio pradžioje) iki 
0,8 proc. nuo BVP 2008 m. (BPD įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje); 
prielaidų tolesniam studijų sistemos tobulinimui ir šios sistemos pertvarkai, 
įskaitant studijų, mokslinių tyrimų finansavimo tobulinimą, sukūrimo.  
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Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
Priemon÷s įgyvendinimas itin pagerino žmogiškųjų išteklių kokybę mokslinių tyrimų ir 

inovacijų srityse, padidino tokių išteklių kiekį Lietuvoje, taip turint tiesioginį poveikį šalies 
ekonomikai ir socialinei aplinkai, nes buvo sukurtos ir atnaujintos magistrantūros, 
doktorantūros ir podiplomin÷s studijos prioritetin÷se MTEP srityse, užtikrintas studijų 
mobilumas, paruošti mokslininkai ir kiti tyr÷jai, atitinkantys rinkos poreikius, patobulinta jų 
kvalifikacija ar perkvalifikuoti, pagerinta MTEP kokyb÷ mokslo ir studijų sistemoje, sukurtos 
ir modernizuotos mokslo ir studijų institucijų informacin÷s sistemos ir duomenų baz÷s, jomis  
apmokyti naudotis mokslo darbuotojai, pagilinti geb÷jimai ir žinios apie mokslą, 
technologijas, inovacijas, parengti MTEP ekspertai, atliktos studijas ir tyrimai, susiję su 
žmogiškaisiais ištekliais MTEP srityje. 

BPD 2.5 priemon÷s socialinio ir ekonominio poveikio įvertinimui buvo pasirinktas 
rodiklis „Vieneriais metais sumaž÷jęs aukščiausios kvalifikacijos specialistų amžiaus 
vidurkis“. Pagal BPD priede patvirtintą rodiklio apibr÷žimą, norint nustatyti poveikį tyr÷jų 
amžiaus vidurkio pasikeitimui, įvertinama iki 45 metų amžiaus grupei priklausančių tyr÷jų, 
turinčių daktaro laipsnį, be verslo sektoriaus, santykin÷ dalis bendrame tyr÷jų, turinčių 
daktaro laipsnį, be verslo sektoriaus, skaičiuje prieš ir po programos įgyvendinimo. Tuomet 
vertinama, kiek BPD 2.5 priemon÷s veiklos prisid÷jo prie šio pasikeitimo.  

SD duomenimis, rodiklio reikšm÷ nuo 2004 iki 2008 m. nuolat did÷jo, t. y. kiekvienais 
metais daug÷jo tyr÷jų iki 45 metų amžiaus, turinčių daktaro laipsnį, dalis. Lyginant rodiklio 
reikšmę periodo pradžioje ir pabaigoje, t. y. 2004 ir 2008 m., matyti, kad ji išaugo nuo 38,2 
proc. iki 42,2 proc. 

 
Lentel÷ 100. Iki 45 metų amžiaus grupei priklausančių tyr÷jų, turinčių daktaro laipsnį, 
santykin÷ dalis nuo visų tyr÷jų, turinčių daktaro laipsnį (proc.), be verslo sektoriaus.  
Metai 2004 2005 2006 2007 2008 
Tyr÷jai, turintys daktaro laipsnį, iki 45 
metų amžiaus grup÷se, be verslo 
sektoriaus 

38,2 39,5 40,8 41,4 42,2 

Šaltinis: SD 
 
Šio poveikio rodiklio pasirinkimas planuojant BPD 2.5 priemonę nebuvo tikslingas, nes 

nenumatyta intervencijų, skirtų tiesiogiai spręsti tyr÷jų sen÷jimo problemą. Visgi galima 
daryti prielaidą, kad įgyvendinant BPD priemones vykdomi projektai padar÷ netiesioginį 
poveikį tyr÷jų iki 45 metų, turinčių daktaro laipsnį, amžiaus maž÷jimui. 

BPD 2.5 priemon÷s įgyvendinimas (įvykdžius 103 projektus už 37,339 mln. EUR 
paramos l÷šų) ženkliai pagerino žmogiškųjų išteklių kokybę mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityje, padidino tokių išteklių kiekį Lietuvoje. Vykdant BPD 2.5 priemon÷s projektų veiklas 
buvo sukurtos ir atnaujintos magistrantūros, doktorantūros ir podiplomin÷s studijos 
prioritetin÷se MTEP srityse, užtikrintas studijų mobilumas (58 projektai), parengti 
mokslininkai ir kiti tyr÷jai, atitinkantys rinkos poreikius, pagerinta magistrantų, doktorantų 
ir kitų tyr÷jų kompetencija MTEP srityje, patobulinta mokslininkų, dirbančių mokslinio tyrimo 
institutuose, aukštojo mokslo institucijose ir verslo subjektuose, kvalifikacija (įskaitant jų 
persikvalifikavimą; 22 projektai). Pagerinta MTEP kokyb÷ mokslo ir studijų sistemoje, 
sukurtos ir patobulintos mokslo ir studijų institucijų informacin÷s sistemos ir duomenų 
baz÷s, mokslo darbuotojai išmokyti naudotis tomis duomenų baz÷mis ir informacin÷mis 
sistemomis. Pagal 2.5 priemonę taip pat buvo skatinamos investicijos į mokslinius tyrimus, 
kurios suteik÷ galimybes jauniems mokslininkams ir kitiems mokslo darbuotojams gauti 
darbą baigus studijas, vykdyti mokslo tiriamąją veiklą ir nuolat kelti savo kvalifikaciją 
atsižvelgiant į rinkos poreikius. Be to, vykdant mokslo, technologijų ir inovacijų 
populiarinimo veiklas, šios priemon÷s pasitarnavo didinant visuomen÷s sąmoningumą apie 
mokslo, technologijų ir inovacijų svarbą, pristatant mokslą kaip realią karjeros galimybių 
sritį, ir taip skatinant modernios pramon÷s, kuriančios aukščiausios kvalifikacijos 
reikalaujančias darbo vietas, pl÷trą. Buvo atliktos studijos ir tyrimai, susiję su 
žmogiškaisiais ištekliais MTEP srityje. Šių tyrimų rezultatai sudar÷ galimybes nustatyti 
aukštos kvalifikacijos specialistų, magistrantų ir doktorantų poreikį atskirose studijų ar 
mokslo kryptyse, įvertinti naujų mokslininkų ir kitų tyr÷jų kvalifikacijos k÷limo programų, 
naujų mokslinio bendradarbiavimo formų ir tyrimų organizavimo metodų būtinumą.  
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Kompleksiškai įvertinus pagal BPD 2.5 priemonę įgyvendintų projektų veiklas, 
sukurtus produktus ar pasiektus rezultatus, galima daryti išvadą, kad priemon÷s projektai, 
kartu su kitais socialiniais ir ekonominiais veiksniais, padar÷ netiesioginę įtaką aukščiausios 
kvalifikacijos specialistų amžiaus vidurkio maž÷jimui. 

BPD 2.5 priemon÷s poveikis šalies socialinei-ekonominei pl÷trai labiausiai pasireišk÷ 
vykstant pažangai gerinant žmogiškųjų išteklių kokybę mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, 
bei augant tokių žmogiškųjų išteklių kiekiui, pvz., iki BPD laikotarpio pabaigos sparčiai 
did÷jo išmokytų naudos gav÷jų skaičius. Tai savo ruožtu sudar÷ tolesn÷s ilgalaik÷s 
ekonomin÷s ir socialin÷s pl÷tros Lietuvoje prielaidas ir užtikrino tvarią ūkio pl÷trą, paremtą 
moksliniais tyrimais ir jų rezultatų praktiniu pritaikymu. Kartu su kitomis BPD 
įgyvendintomis priemon÷mis ir kitų veiksnių, kuriuos l÷m÷ sparti ekonomin÷ pl÷tra Lietuvai 
tapus ES nare, išlaidos moksliniams tyrimams išaugo ir sudar÷ nuo 0,75 proc. nuo BVP 2004 
m. (BPD įgyvendinimo laikotarpio pradžioje) iki 0,8 proc. nuo BVP 2008 m. (BPD 
įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje). 

Viršyti pasiekimų ir rezultatų rodikliai taip pat atspindi priemon÷s poveikį Lietuvos 
socialinei-ekonominei pl÷trai, kadangi remtos veiklos buvo tiksliau orientuotos į konkrečių 
problemų MTEP kompetencijų srityje sprendimą: vietoje planuotų išmokyti 1500 vyrų ir 
1500 moterų, papildomai išmokyti 8784 vyrai (viso 10 284 vyrai) ir 15 120 moterys (viso 
16 620 moterys). Vertinant išmokytų naudos gav÷jų proporcijas matome, kad moterų 
išmokyta daugiau nei vyrų. Toks rodiklis atspindi didesnį moterų aktyvumą siekiant kelti 
kvalifikaciją, bei Lietuvoje buvusią ir esamą situaciją, nes išsilavinusių moterų proporcija 
didesn÷ tarp visų darbingų asmenų. 

Be to, pagal BPD 2.5 priemonę įgyvendinti projektai ne tik paspartino mokslininkų, 
tyr÷jų, magistrantų, doktorantų, aukštųjų mokyklų d÷stytojų, MTEP specialistų 
kvalifikacijos, atitinkančios mokslo ir verslo poreikius, didinimą, bet ir tenkino būtinybę 
tur÷ti pakankamus ir kompetentingus žmogiškuosius išteklius, galinčius naudotis išpl÷sta ar 
naujai sukurta MTEP infrastruktūra bei įranga, tuo išpl÷tę MTEP veiklos galimybes bei sudarę 
sąlygas Lietuvos mokslui įsijungti į ES mokslo tyrimų erdvę, taip paspartinant apsikeitimą 
žiniomis, keliant Lietuvos mokslo tarptautinį konkurencingumą. Finansavimas iš SF paramos 
l÷šų leido formuotis mokslo institucijų, įstaigų, pavienių mokslininkų tinkliškumui. V÷lesniu 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu toliau stipr÷jo ir augo MTEP veiklos ir jos 
tinkliškumo koordinavimo laipsnis, pvz., skiriant finansavimą MTEP veikloms, vykdomoms 
Lietuvos mokslo institucijų ir įstaigų, buvo pereita prie visuotinių dotacijų skyrimo per vieną 
koordinuojančią organizaciją – Lietuvos mokslo tarybą. Projektų įgyvendinimas paspartino 
Lietuvos mokslo ir studijų sistemos pertvarką, išryškinęs buvusias problemas ir pad÷jęs jas 
spręsti, pvz., nors MTEP ekspertų buvo parengta santykinai nedaug, d÷l tokių tinkamų 
žmonių stygiaus Lietuvoje, tačiau daug didesnis nei planuota sukurtų ir atnaujintų 
magistrantūros, doktorantūros ir podiplomin÷s studijų programų skaičius prioritetin÷se 
MTEP srityse pagrind÷ tokių ekspertų paklausą, o tai patvirtina būtinybę toliau juos ruošti. 
Projektų įgyvendinimas taip pat paspartino teis÷kūros procesus MTEP srityje, taigi, stebimas 
poveikis sudarant prielaidas ne tik tolesnei ekonomikos pl÷trai, bet ir pačios MTEP sistemos 
tolesniam tobulinimui, tai savo ruožtu irgi yra svarbi ekonomin÷s pl÷tros prielaida. 
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2.3. BPD įgyvendinimas 2004–2009 m. panaudojant EŽŪOGF (orientavimo 
skyriaus) l÷šas 

EŽŪOGF l÷šos buvo skirtos BPD projektams finansuoti pagal konvergencijos tikslą. 
EŽŪOGF paskirtis yra didinti žem÷s ūkio sektoriaus našumą, gerinti jo konkurencingumą, 
siekti, kad Europos rinkos taptų pagrindin÷mis maisto produktų eksporto rinkomis, gerinti 
maisto produktų saugą. Min÷to fondo parama skiriama ekonominei veiklai kaimo vietov÷se 
įvairinti, taip pat žem÷s ūkio produkcijos gamintojams, kurie verčiasi papildoma ekonomine 
veikla, puosel÷ja biologinę įvairovę, kraštovaizdį ir aplinką.  

 
EŽŪOGF l÷šų panaudojimas: 

• Per visą įgyvendinimo laikotarpį planuota paskirstyti 174,818 mln. EUR (603,610 
mln. Lt) paramos sumą, iš jos 122,899 mln. EUR (424,344 mln. Lt) – iš 
EŽŪOGF. 

• Iki 2009 birželio 30 d. panaudota, t. y. išmok÷ta prekių tiek÷jams ir paslaugų 
teik÷jams ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK – 178,218 mln. EUR (615,35 
mln. Lt) parama, iš kurių, EŽŪOGF l÷šos – 122,604 mln. EUR (423,329 mln. Lt) 
(99,76 proc. numatytų pagal BPD planą EŽŪOGF l÷šų). 

• S÷kmingai įgyvendinti 1735 projektai. 
 
Pastaba. Šioje ataskaitoje, pateikiant duomenis apie ERŽŪGF paramos panaudojimą 

2009 m., yra atsižvelgta į grąžintas/grąžintinas sumas, kurios buvo įvertintos galutin÷je 
mok÷jimo paraiškoje EK.  

 
 

Pav. 75. EŽŪOGF paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius, vnt. 
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• Per 2008 m. panaudota 34,703 mln. EUR (119,824 mln. Lt), iš kurių EŽŪOGF 

l÷šos – 24,131 mln. EUR (83,321 mln. Lt) (19,6 proc. numatytų pagal BPD planą 
EŽŪOGF l÷šų). 

• Iki 2008 metų gruodžio 31 d. panaudota 174,244 mln. EUR (601,628 mln. Lt) 
paramos suma, iš jos EŽŪOGF l÷šos – 119,457 mln. EUR (412,461 mln. Lt) (97,2 
proc. numatytų pagal BPD planą EŽŪOGF l÷šų). 

• Per 2009 metus panaudota 3,974 mln. EUR (13,722 mln. Lt), iš kurių EŽŪOGF 
l÷šos – 3,148 mln. EUR (10,868 mln. Lt) (2,56 proc. numatytų pagal BPD planą 
EŽŪOGF l÷šų). 
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Pav. 76. EŽŪOGF projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas 2004–
2009 m., mln. EUR73. 
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73 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo. 
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2.3.1 EŽŪOGF / ŽOFP finansuojamas BPD IV prioritetas „Kaimo pl÷tra ir 
žuvininkyst÷“  

Nors žem÷s ūkis ir žuvininkyst÷ sudaro palyginti nedidelę dalį Lietuvos BVP, kaimo ir 
pakrant÷s rajonuose žem÷s ūkio ir su juo susijusia veikla užsiimančios darbo j÷gos 
procentin÷ dalis išlieka didel÷. Ilgalaik÷s lietuvių žemdirbyst÷s tradicijos suteikia palankias 
sąlygas pl÷toti žem÷s ūkio sektorių: gera ariama žem÷, palanki gamtin÷ aplinka, Lietuvos 
Baltijos jūros pakrant÷, palyginti gausūs žuvų ištekliai. Tod÷l BPD žem÷s ūkiui, kaimo 
pl÷trai, žuvininkystei ir miškų ūkiui buvo skiriama ypač daug d÷mesio. Atitinkamos 
investicijos buvo remiamos BPD IV prioritetu.  

BPD IV prioritetui įgyvendinti iš viso buvo skirta 15,08 proc. visų BPD įgyvendinimui 
skirtų ES l÷šų, iš jų - skirtos EŽŪOGF l÷šos sudar÷ 91,0 proc. BPD; ŽOFP l÷šos 9,0 proc.  

 
Prioriteto gyvendinimo eiga  
 
Pagal BPD IV prioritetą: 

• Visą įgyvendinimo laikotarpį planuota paskirstyti 193,846 mln. EUR (669,310 mln. 
Lt) paramos sumą, iš jos 134,698 mln. EUR (465,085 mln. Lt) – iš ES l÷šų. 

• Iki 2009 birželio 30 d. panaudota, t. y. išmok÷ta prekių tiek÷jams, paslaugų 
teik÷jams ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK – 195,758 mln. EUR (675,913 
mln. Lt) parama, iš kurių ES l÷šos – 133,477 mln. EUR (460,868 mln. Lt; 98,86 
proc. prioritetui numatytų ES l÷šų). 

• Prioriteto priemonių populiarumą rodo pateiktų paraiškų skaičius, 1,3 kartus 
viršijantis sudarytų paramos sutarčių kiekį. Iš viso s÷kmingai įgyvendintas 1861 
projektas. 
 

Pav. 77. BPD IV prioriteto paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius vnt. 
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• 2008 m. panaudota 42,290 mln. EUR (146,020 mln. Lt), iš kurių ES l÷šos – 
28,345 mln. EUR (97,870 mln. Lt; 21,0 proc. prioritetui numatytų ES l÷šų). 

• L÷šų panaudojimo tempai 2008 m. pasiskirst÷ labai netolygiai pagal prioriteto 
priemones, pvz., pagal BPD 4.6 „LEADER+ pobūdžio priemon÷“ pasiek÷ savo piką ir 
sudar÷ net 75,0 proc., BPD 4.9 „Vandens išteklių apsauga ir pl÷tra, žuvininkyst÷, 
žvejybos uosto įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse“ 
– 66,6 proc., tuo tarpu pagal BPD 4.7 priemonę „Mokymas“ – 5,3 proc., o BPD 4.2 
„Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ – tik 0,7 proc. priemonei skirtų ES l÷šų; kitose 
prioriteto priemon÷se šis rodiklis svyravo apie 20–35 proc. skirtų ES l÷šų.  

• Iki 2008 m. gruodžio 31 d. panaudota 193,268 mln. EUR (667,316 mln. Lt) 
paramos suma, iš jos ES l÷šos – 131,465 mln. EUR (453,922 mln. Lt; 93,74 proc. 
numatytų pagal planą ES l÷šų). 

• 2009 m. panaudota 2,491 mln. EUR (8,601 mln. Lt), iš kurių ES l÷šos – 1,891 
mln. EUR (6,529 mln. Lt; 1,49 proc. numatytų ES l÷šų).  
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• 2009 m. pratęsus BPD įgyvendinimo laikotarpį buvo baigiami įgyvendinti tik BPD 
4.1 „Investicijos į žem÷s ūkio valdas” – 0,5 proc. ir BPD 4.6 „LEADER+ pobūdžio 
priemon÷“ – 0,4 proc. priemonei skirtų ES SF l÷šų. Kiek reikšmingesnę teigiamą 
įtaką BPD padar÷ pratęsimas BPD 4.3 „Žem÷s ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros 
gerinimas“ – 5,3 proc.; BPD 4.4 „Kaimo vietovių pritaikymo ir pl÷tros skatinimas“ – 
9,3 proc. priemonei skirtų ES SF l÷šų. 28,2 proc. sumažinta BPD 4.9 „Vandens 
išteklių apsauga ir pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos uosto įrengimai, žuvų perdirbimas, 
rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse“ ir 6,1 proc. BPD 4.5 „Miškų ūkis“ 
priemon÷ms skirtų l÷šų suma. 
 

Pav. 78. BPD IV prioriteto projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas 
2004–2009 m., mln. EUR 74. 
 

 

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos 
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Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos prioriteto įgyvendinimui 
 
Prioritetas buvo įgyvendinamas Lietuvos kaime vykstant pokyčiams, kuriuos nul÷m÷ 

po naryst÷s ES pasikeitusios socialin÷s-ekonomin÷s kaimo vystymosi sąlygos. ES parama, 
pasiekianti Lietuvos kaimą kaip tiesiogin÷s išmokos, parama investiciniams projektams ne 
tik pagal BPD, bet ir pagal Kaimo pl÷tros 2004–2006 m. planą, sukūr÷ naujus iššūkius ir 
sudar÷ galimybes kaimo gyventojams optimistiškiau žvelgti į ateitį ir didinti savo pajamas 
ne tik pl÷tojant žem÷s ūkio produkcijos gamybą, bet ir kuriant naujas alternatyvias veiklas 
kaime. 

2004–2007 m. laikotarpiu labai paspart÷jęs Lietuvos ekonomikos augimas sudar÷ 
sąlygas s÷kmingam prioriteto įgyvendinimui. Palankios paskolų teikimo sąlygos bankuose, 
Žem÷s ūkio paskolų garantijų fondo veikla suteik÷ galimybių paramos gav÷jams finansuoti 
nuosavą ind÷lį, didesniu mastu įvykdyti projektus. Investicijoms skirti didesnes sumas leido 
ir sparčiai did÷jančios žemdirbių namų ūkių disponuojamos pajamos, augantis optimistinis 
požiūris į ūkininkavimo perspektyvas. Palankias ateities perspektyvas skatino ir auganti 
žaliavinio pieno, grūdų, m÷sos paklausa Lietuvoje ir užsienyje, žemdirbiams palankesn÷s 
žem÷s ūkio produktų kainos. 2008 m. žem÷s ūkio produktų supirkimo kainų indeksas, 
palyginti su 2005 m., buvo didesnis 37 proc. 

D÷l augančio užimtumo ir emigracijos Lietuvos agrarinis sektorius ÷m÷ jausti nežymų 
darbo j÷gos stygių bei spartų darbo užmokesčio augimą. Tai skatino ūkininkus didinti darbo 
našumą investuojant į šiuolaikinę žem÷s ūkio techniką, taupančią energetinius ir 
materialinius išteklius, kokybiškai atlikti visas reikiamas technologines operacijas ir taip 
sumažinti darbo j÷gos stygiaus ir augančių darbo j÷gos sąnaudų įtaką ūkių veiklos 
ekonominiams rezultatams. Be to, did÷jantys reikalavimai maisto produktų įvairovei, 

                                           
74 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo. 
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kokybei ir saugai, auganti konkurencija rinkose vert÷ Lietuvos maisto pramon÷s įmones 
ieškoti galimybių naujų technologijų ir įrengimų įsigijimui. 

Bendras šalies ekonomikos ir atskirų sektorių, tokių kaip medienos apdirbamosios, 
baldų pramon÷s augimas didino žaliavų paklausą ir jos kainą. Tai skatino investicijas į miškų 
ūkį ir jo modernizavimą, mažiau darbo j÷gos reikalaujančios miško kirtimo ir medienos 
ruošos technikos įsigijimą ir atitinkamų technologijų taikymą. Nuolat did÷jantis visuomen÷s 
poreikis rekreacin÷ms miškų funkcijoms skatino ne tik miškų ur÷dijas, bet ir privačių miškų 
savininkus gerinti miškų rekreacinę infrastruktūrą, dalį tam reikalingų investicijų gaunant iš 
paramos l÷šų. 

Spartus bendruomenių savikūros ir pl÷tros procesas, did÷jantis kaimo gyventojų 
supratingumo lygis, kad vietos problemas dažnai įmanoma spręsti tik bendromis 
pastangomis, jų būrimasis į VVG ir teigiamos politin÷s nuostatos šio jud÷jimo atžvilgiu 
sudar÷ prielaidas efektyviai vietos veiklos pl÷trai.  

Kaimo pl÷tros priemonių įgyvendinimui įtakos tur÷jo neigiamos tendencijos, 
neleidusios pilnu mastu pasiekti investicinio efektyvumo. Prioriteto tikslų ir uždavinių, ypač 
siekiant žem÷s ūkio ir artimų ekonomin÷s veiklos sektorių įvairinimo, įgyvendinimą sunkino 
toliau vykstantys kaimo sen÷jimo procesai. Lietuvai tapus ES nare jaunimui atsiv÷r÷ daug 
galimybių dirbti ir mokytis kitose šalyse, tod÷l savo planus prad÷ti ūkininkauti Lietuvoje jie 
atid÷jo ateičiai. 

Prie neigiamų tendencijų, tur÷jusių reikšm÷s prioriteto uždavinių ir priemonių 
įgyvendinimui, galima priskirti sumaž÷jusias menkių žvejybos kvotas Baltijos jūroje, spartų 
darbo užmokesčio, kuro ir kitų išlaidų augimą. Paramos panaudojimą akvakultūros ūkiuose 
sunkino augantis importuojamų lašišinių žuvų vartojimas, tai sunkino šių įmonių pardavimų 
didinimą. 

 
BPD IV prioriteto įgyvendinimo problemos 
 
Įgyvendinant BPD IV prioriteto priemonių projektus buvo susidurta su šiomis 

pagrindin÷mis problemomis:  
• nepakankami pareišk÷jų ir projektų vykdytojų projektų planavimo, administravimo 

geb÷jimai ir teisin÷s žinios, daugumai projektų vykdytojų iš SF paramos finansuojami 
projektai buvo nauja veikla;  

• kainų augimas, d÷l to atsiradęs didesnio / papildomo finansavimo poreikis; 
• projektų vykdytojams per sud÷tingos pirkimų procedūros;  
• bendrojo finansavimo / apyvartinių l÷šų trūkumas; 
• nepakankami SF paramą administruojančiųjų institucijų administraciniai geb÷jimai, 

ypač BPD periodo pradžioje, didel÷ darbuotojų kaita d÷l didesnio darbo užmokesčio 
privačiame sektoriuje; 

• tiek÷jų trūkumas ir maža konkurencija. 
 
 

Lentel÷ 101. Pagrindin÷s problemos ir jų sprendimo būdai. 
Problemos Problemų sprendimo būdai 

Pareišk÷jų ir projektų vykdytojų patirties 
stoka ar jos nebuvimas planuojant ir 
įgyvendinant projektus, teisinių žinių 
stoka. D÷l to kylančios pasekm÷s: 
� nevienoda paraiškų kokyb÷, arba 
nepakankamai įvertinti rizikos 
veiksniai, neatsižvelgta į teis÷s aktų, 
reglamentuojančių projektų 
įgyvendinimą, nuostatas, tai didino SF 
paramą administruojančių institucijų 
darbuotojų darbo krūvį, kas l÷m÷ visų 
paraiškų vertinimo v÷lavimą ir v÷lesnį 
paramos projektams paskirstymą, 
atitinkamai – projektų įgyvendinimo 
v÷lavimą ir su tuo susijusias 
problemas; 

� su paraiškomis teikiami nevisiškai 

1) Buvo organizuojami mokymo ir 
informavimo renginiai, atvirų durų dienos 
pareišk÷jams ir projektų vykdytojams, ĮI 
interneto svetain÷se ir svetain÷je 
www.esparama.lt veik÷ nuolatin÷s 
informavimo rubrikos, nuolat buvo 
atnaujinama rubrika „Dažniausiai 
užduodami klausimai“. Taip pat raštu, el. 
paštu ir telefonu buvo teikiamos 
konsultacijos d÷l projektų rengimo ir 
įgyvendinimo; 

2) Administruojančiose institucijose, 
pirmiausia ĮI, buvo įdarbinta daugiau 
darbuotojų, vykdančių projektų priežiūrą, ir 
konkretiems projektams buvo priskirti 
projektą prižiūrintys darbuotojai; 

3) Didelis d÷mesys buvo skiriamas patikroms 
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Problemos Problemų sprendimo būdai 
sutvarkyti arba netinkamai sudaryti 
dokumentai;  

� d÷l mažos projektų vykdytojų patirties 
buvo blogai suplanuotos projekto 
veiklos, jų įgyvendinimo laikas, 
ištekliai ir pan. Atsižvelgiant į tai, vyko 
dažni projektų veiklų plano ir biudžeto 
keitimai projektų įgyvendinimo metu; 
d÷l to atitinkamai buvo reikalingi 
didesni administruojančiųjų institucijų 
žmogiškieji ir laiko ištekliai; 

� l÷tas prisitaikymas prie SF paramą 
reglamentuojančių teis÷s aktų 
reikalavimų, kurių, palyginus su prieš 
tai galiojusių nacionalinių teis÷s aktų 
reikalavimais, buvo daugiau (taikytina 
labiau viešiesiems pareišk÷jams); 

� projektų įgyvendinimas daugumai 
projektų vykdytojų buvo nauja veikla, 
tod÷l daug teis÷s aktų reikalavimų, 
ypač pirkimų srityse, projektų 
vykdytojams nebuvo gerai žinomi ar 
trūko jų taikymo patirties; 

� d÷l teis÷s aktų nuostatų nesilaikymo ir 
nesuderintų su ĮI nukrypimų nuo 
paramos sutarties buvo nustatomi 
pažeidimai l÷m÷ dalies l÷šų grąžinimą 
ir projektų vykdytojų papildomo 
finansavimo poreikį iš nuosavų l÷šų; 

� l÷tesn÷, nei planuota, SF l÷šų 
panaudojimo sparta, užsitęsęs 
projekto veiklų įgyvendinimas d÷l 
pirkimų, projektavimo darbų, 
nepakankamos projekto vykdytojų 
kvalifikacijos, neišsamaus  
reglamentavimo (pvz., neaiškumai d÷l 
prekių ir paslaugų kompensavimo 
tvarkos). 

vietoje, vykdant daugiau neplaninių patikrų. 
4) ĮI, vertindamos paraiškas, teik÷ papildomas 

užklausas d÷l informacijos paraiškose 
patikslinimo ar nustatytų dokumentų 
pateikimo, geranoriškai pratęsiant paraiškų 
vertinimo terminus; 

5) Administruojančiosios institucijos 
bendradarbiavo su kitomis institucijomis d÷l 
dokumentų pateikimo/išdavimo 
paspartinimo, tokie administruojančių 
institucijų veiksmai atliko prevencinį 
vaidmenį įgyvendinant projektus ir 
užtikrinant tolesnį projektų tęstinumą. 

6) Administruojančiosios institucijos ÷m÷si kitų 
veiksmų, pad÷jusių projektų vykdytojams 
sklandžiau įgyvendinti projektus. Kaip 
gerosios praktikos pavyzdžius galima 
pamin÷ti LR žem÷s ūkio ministro 2006 m. 
lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 3D-426, kuriuo 
buvo palengvinti reikalavimai paramos 
gav÷jui, neribojant maksimalios galimos 
projekto įgyvendinimo trukm÷s, LR žem÷s 
ūkio ministro 2005 m. kovo 24 d. įsakymą 
Nr. 3D-161 ir LR žem÷s ūkio ministro 2005 
m. kovo 25 d. įsakymą Nr. 3D-175, kuriais 
buvo tiksliai apibr÷žtos kompensuojamos 
prek÷s ir paslaugos, jų įsigijimo laikas ir 
būdas; 

7) L÷šos iš nutrauktų projektų ar sutaupytos 
projekto metu buvo perskirstytos kitiems 
projektams įgyvendinti, taip pat buvo 
perskirstomos l÷šos tarp atskirų BPD IV 
prioriteto priemonių labiau paklausesn÷ms 
veikloms finansuoti; Finansavimo trūkumo 
d÷l išaugusių kainų problemai spręsti buvo 
skirta papildoma parama projektams 
įgyvendinti (žuvininkyst÷s priemon÷se); 

8) Projekto dalies pasiekimų atsisakymas, 
užtikrinant nustatytų projekto tikslų 
pasiekimą; 

9) Paramos sutarties šalių susitarimu buvo 
pasirašomi paramos sutarties pakeitimai ir 
pratęsiamas projekto įgyvendinimo 
laikotarpis. 

D÷l bendro ūkio augimo ir būtinyb÷s 
įgyvendinti projektus per gana trumpą 
BPD įgyvendinimo laikotarpį, dalis 
projektuose suplanuotų prekių ir 
paslaugų brango projektų įgyvendinimo 
eigoje, o tokio projektų brangimo masto 
nebuvo galima numatyti BPD ir atskirų 
projektų planavimo metu. Kaip parod÷ 
žem÷s ūkio technikos kainų pokyčių 
analiz÷, kai kuriais atvejais technikos 
pardav÷jai, žinodami, kad pirkimai iš 
dalies finansuojami ES ir LR valstyb÷s 
biudžeto l÷šomis, dirbtinai k÷l÷ technikos 
kainas. 

 

1) Administravimo ir finansavimo taisykl÷se 
(2007-07-20 pakeitimas Nr. 1K-229) VI 
nustat÷ papildomos paramos teikimo 
principus. Projektams papildoma parama 
buvo skiriama iš sutaupytų l÷šų arba  
„virškontraktuojant“; 

2) 2007–2013 m. programavimo periode kai 
kurioms tinkamoms finansuoti išlaidoms 
numatyti didžiausi įkainiai arba išlaidų 
apribojimai; 

3) Buvo pasitelkiamos derybos su pasiūlymų 
teik÷jais/ rangovais ir/ arba iš naujo 
skelbiami konkursai. 
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Problemos Problemų sprendimo būdai 
Ilgos ir sud÷tingos pirkimų procedūros 
investiciniuose projektuose, 
nepakankami pareišk÷jų (projektų 
vykdytojų) projektų planavimo ir 
administravimo geb÷jimai sąlygojo šias 
problemas: 
� d÷l didesn÷s, nei įprasta, projektų 
apimties buvo taikomos ilgesn÷s 
viešųjų pirkimų procedūros, daugeliui 
projektų vykdytojų tai buvo nauja 
patirtis; 

� daug viešųjų pirkimų apskundimų ir 
teisinių ginčų, o tai v÷liau l÷m÷ 
projektų įgyvendinimo v÷lavimą ir 
pabrangimą; 

� pažeidimai (viešųjų) pirkimų srityje 
l÷m÷ l÷šų iš projektų vykdytojų 
susigrąžinimą; 

� d÷l viešųjų pirkimų buvo būtini 
papildomi žmogiškieji ir laiko ištekliai 
pas projektų vykdytojus ir 
administruojančiuose institucijose. 

1) Pirkimų dokumentai (nors tik kai kuriais 
BPD IV prioriteto priemonių investicinių 
projektų atvejais) buvo privalomi derinti su 
ĮI, taip užkertant kelią galimoms klaidoms 
ir pažeidimams viešųjų pirkimų ir/ar išlaidų 
kompensavimo srityse; 

2) Buvo parengti pavyzdiniai pirkimo 
dokumentai, palengvinę ir pagreitinę tokių 
dokumentų rengimą; 

3) Vykdyti projektų vykdytojų mokymai 
viešųjų pirkimų srityje, teiktos individualios 
konsultacijos viešųjų pirkimų klausimais; 

4) Patikros vietoje leido greičiau ir anksčiau 
nustatyti galimus nukrypimus nuo viešųjų 
pirkimų tvarkos, juos ištaisyti arba imtis 
kitų korekcinių priemonių. 
 

Projektų vykdytojų bendrasis 
finansavimas, apyvartinių l÷šų trūkumas 
ir rizika d÷l skolintų l÷šų investiciniuose 
projektuose l÷m÷: 
� kai kurių išlaidų pripažinimą 
netinkamomis ir dalies paramos 
praradimą – parama tokiuose 
projektuose daugiausia buvo teikiama 
kompensaciniu principu, tod÷l iš 
pradžių visą projektą reik÷jo 
įgyvendinti nuosavomis ir/ar 
skolintomis l÷šomis, o, esant 
nukrypimams nuo taisyklių, tokios 
išlaidos nebuvo kompensuojamos; 

� mažesnį pareišk÷jų aktyvumą ir 
mažesnę kai kurių priemonių 
paklausą; 

� ne itin palankias skolinimosi sąlygas; 
� pažeidimus, kai bendrojo finansavimo 
trūkumą buvo bandoma įrodyti 
neteis÷tais būdais. 

1) Administruojančiųjų institucijų išaiškinimai, 
konsultavimas, papildomas 
reglamentavimas d÷l išlaidų tinkamumo, 
didesn÷ informacijos sklaida; 

2) ŽŪM taisykl÷s, reglamentuojančios ir 
didinančios skolinimosi galimybes, 
įgyvendinant šio prioriteto projektus, 
numatant galimybę suteikti paskolų 
garantijas, padengti dalį palūkanų; 

3) Pareišk÷jų / projektų vykdytojų mokymai; 
4) Griežtesn÷ projektų išlaidų ir procedūrų 

kontrol÷, siekiant išvengti netinkamų išlaidų 
patyrimo, glaudus bendradarbiavimas su 
teis÷saugos ar operatyvin÷s veiklos 
institucijomis, siekiant išvengti ar nustatyti 
galimus piktnaudžiavimo atvejus; 

5) Didesnio avanso, kur buvo taikoma, 
projektų vykdytojams, susiduriantiems su 
projektams įgyvendinti reikalingų 
apyvartinių l÷šų trūkumu, suteikimo tvarkos 
supaprastinimas. 

ĮI darbuotojų patirties stoka ar 
nebuvimas dirbant su SF projektais: 
l÷m÷ šias problemas: 
� didel÷ darbuotojų kaita (d÷l geresnio 
darbo apmok÷jimo privačiame 
sektoriuje) ir naujai priimtų 
darbuotojų nepakankama 
kompetencija, tai nul÷m÷ ilgesnį 
paraiškų vertinimą, sud÷tingesnę 
projektų priežiūrą, ilgą problemų, 
susijusių su įgyvendinamais 
projektais, sprendimų laiką ir, 
atitinkamai, projektų įgyvendinimo 
v÷lavimą; 

� BPD įgyvendinimo pradžioje SF 

1) Nuolat kelta administruojančiųjų institucijų 
darbuotojų kvalifikacija, naudotas 
mentoringo metodas (naujai priimtam 
darbuotojui priskiriamas seniau dirbantis ir 
labiau patyręs darbuotojas-kuratorius). VI 
iniciavo Administravimo ir finansavimo 
taisyklių pakeitimus, kuriais buvo siekiama 
užtikrinti efektyvų SF ir bendrojo 
finansavimo l÷šų administravimą Lietuvoje. 
Buvo vykdomi administruojančiųjų 
institucijų darbuotojų mokymai;  

2) Finansavimo didinimas ir TP panaudojimas 
administruojančiųjų institucijų (ypatingai TI 
ir ĮI) žmonių ištekliams bei jų kompetencijai 
didinti, įskaitant l÷šas darbo užmokesčiui ir 
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Problemos Problemų sprendimo būdai 
įgyvendinimą reglamentuojančių 
teis÷s aktų nežinojimas ir ilgos SF 
projektų administravimo procedūros 
(dokumentų derinimai ir viešieji 
pirkimai, projektų paraiškų pildymas, 
dokumentų, reikalaujamų pateikti su 
paraiška gavimas) l÷m÷ ilgą paraiškų 
vertinimo procesą bei itin mažą 
pareišk÷jų aktyvumą pagal kai kurias 
priemones ar veiklų grupes;  

� ĮI iš pradžių netinkamai suplanuotas 
galimas paraiškų srautas – beveik 
pagal visas šio prioriteto priemones 
buvo gautas daug kartų didesnis 
paraiškų kiekis, palyginus su galimu 
skirti finansavimu, kas l÷m÷ ilgesnį 
vertinimą ir tuo pačiu daugelio šio 
prioriteto projektų (pradžios) 
įgyvendinimo v÷lavimą bei projektų 
kainų išaugimą, daug didesnius nei 
planuota administruojančiųjų 
institucijų darbo krūvius; 

� Nustatytas maksimalios 2 metų 
projektų įgyvendinimo trukm÷s 
reikalavimas negal÷jo būti įvykdomas 
sud÷tinguose, didesn÷s apimties 
projektuose ar projektuose, kuriuose 
pasirengiamųjų darbų trukm÷s 
projektų vykdytojai negal÷jo 
kontroliuoti (ilgas paraiškų vertinimas 
ir pan.); 

� Rodiklių apibr÷žimo trūkumai. 
 

naujų darbuotojų mokymams; 
3) Projektų administravimo procedūrų 

keitimai, šių procedūrų supaprastinimas: 
� projektų administravimo vidinių procedūrų 
pakeitimai; 

� projektų išlaidas pateisinančių mok÷jimo 
prašymų atrankinio tikrinimo tvarkų 
patvirtinimas ir taikymas; 

� palengvinti reikalavimai projektų 
vykdytojams, neribojant maksimalios 
galimos projekto įgyvendinimo trukm÷s, 
tačiau neviršijant išlaidų tinkamumo 
finansuoti laikotarpio galutinio termino; 

� įvairių išlaidų apmok÷jimo mok÷jimo būdų 
derinimas viename projekte; 

� platesnis naudojimas įvairiomis duomenų 
baz÷mis ir registrais, mažiau prašant 
dokumentų iš pareišk÷jų / projektų 
vykdytojų; 

4) Buvo sudaryti paraiškų vertinimo ir 
vertinimo ataskaitų teikimo TI planai, 
nustatyti trumpesni v÷lesnių kvietimų teikti 
paraiškas terminai, jie buvo skelbiami 
dažniau; 

5) Atlikti l÷šų perskirstymai tarp priemonių 
arba tos pačios priemon÷s veiklų grupių 
(investicinių sričių); 

6) Siekdama suvienodinti rodiklių skaičiavimą, 
FM 2006 m. liepos 13 d. LR finansų ministro 
įsakymu Nr. 1K-254 „D÷l BPD rodiklių 
apskaičiavimo“ patikslino šių rodiklių 
skaičiavimo metodiką ir nustat÷ rodiklių 
apskaičiavimo principus.  

Tiek÷jų (įrangos, paslaugų) stygius 
rinkoje, maža konkurencija ir/ar teikiamų 
darbų, prekių, paslaugų žema kokyb÷ 
arba neatitinkanti keliamų reikalavimų, 
BPD įgyvendinimo pradžioje, kuriuos 
nul÷m÷ spartus ekonominis augimas, 
nepakankami aiškus ir sud÷tingas 
reglamentavimas. 

 

1) Projektų vykdytojai pakartotinai skelb÷ 
viešuosius pirkimus;  

2) Buvo taikomos paprastesn÷s ir trumpesn÷s 
pirkimų procedūros; 

3) Detaliau reglamentuoti reikalavimai 
įsigyjamai technikai, darbams ar 
paslaugoms, numatyta galimyb÷ dalį darbų 
atlikti ūkio būdu;  

4) Buvo įvesti apribojimai ir atitinkami 
normatyvai numatomoms įgyvendinimo 
išlaidoms; 

5) Administruojančiosios institucijos labiau 
kontroliavo pirkimų organizavimą ir 
vykdymą, vykd÷ paskesnę pirkimų kontrolę. 

V÷lesn÷s kontrol÷s dominavimas 
palyginti su išankstine kontrole 
investiciniuose projektuose – išlaidos 
tokių projektų atvejais daugiausia buvo 
kompensuojamos, o projekto 
įgyvendinimo reikalavimų patikrinimas 
vykdomas jau įgyvendinus projektą, kai 
buvo mažai galimybių ištaisyti padarytas 
klaidas. 

1) BPD įgyvendinimo eigoje buvo stiprinama 
išankstin÷ kontrol÷; 

2) Buvo vykdoma daugiau mokymų 
pareišk÷jams / projektų vykdytojams, 
didesn÷ informacijos sklaida ir 
konsultavimas; 

3) Atsižvelgta 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu, rengiant KPP ir su ja susijusius 
teis÷s aktus / dokumentus. 
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Tikslų ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 

Prioriteto 
tikslas 

Remiantis gamtiniais ištekliais ir gyventojų tradicijomis, sukurti pažangų žem÷s 
ūkio, miškininkyst÷s ir žuvininkyst÷s sektorių, investuojant į alternatyvią veiklą ir 
tradicinį ūkininkavimą, į ekonominį veiklos įvairinimą. 
• Konkurencingo, į ES rinkas orientuoto žem÷s ūkio kūrimas skatinant maisto 
saugą ir rinkodaros pl÷trą, leidžiančią veiksmingiau panaudoti esamus išteklius 
ir išsaugoti darbo vietas kaimo vietov÷se (1); 

• Galimybių paįvairinti ekonominę veiklą kaimo vietov÷se sukūrimas; žem÷s ūkio 
produktų gamintojams – papildomos ekonomin÷s veiklos vykdymas puosel÷jant 
biologinę įvairovę, kraštovaizdį ir aplinką (2); 

• Žmogiškųjų išteklių pl÷tra kaime, kaimo gyventojų pasitik÷jimo savimi didinimas 
(3); 

Prioriteto 
uždaviniai 

• Ištekliais pagrįsto ir į rinką orientuoto, modernaus ir konkurencingo 
žuvininkyst÷s sektoriaus, atitinkančio ES reikalavimus ir sušvelninančio 
socialinius restruktūrizavimo padarinius, kūrimas (4). 

  Uždaviniai 
− investicijos į žem÷s ūkio valdas (EŽŪOGF); (1) 
− jaunųjų ūkininkų įsikūrimas (EŽŪOGF); (1) 
− žem÷s ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros gerinimas (EŽŪOGF); (1) 
− kaimo vietovių pritaikymo ir pl÷tros skatinimas (EŽŪOGF); (1) (2) 
− miškų ūkis (EŽŪOGF); (2) 
− „LEADER +“ pobūdžio priemon÷ (EŽŪOGF); (3) 
− mokymas (EŽŪOGF); (3) 
− veikla, susijusi su žvejybos laivynu (ŽOFP); (4) 
− vandens išteklių apsauga ir pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos uosto 

įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse 
(ŽOF); 

(4) 

Prioriteto 
priemon÷s 

− kita su žuvininkyste susijusi veikla (ŽOF). (4) 
 
BPD laikotarpiu įgyvendinamos priemon÷s ir vykdomi projektai prisid÷jo prie prioriteto 

tikslo ir uždavinių įvykdymo. Prioriteto keliamų tikslų ir uždavinių pasiekimą pamatuoti buvo 
stebimi ir analizuojami rezultatų, pasiekimo ir poveikio rodikliai.  
 
Lentel÷ 102. BPD IV prioriteto „Kaimo pl÷tra ir žuvininkyst÷“ rodikliai. 

Per 2004–2009 m. 
pasiekti BPD rodikliai 

Rodiklio pavadinimas 
Mat. 
vnt. 

BPD 
numatytų 
tikslų 

kiekybin÷ 
išraiška 

2008– 
2009 m. 

2004–2009 
m. 

Suplanuotų 
ir pasiektų 
rodiklių 

palyginimas 
su BPD, % 

1 2 3 4 5 6 (5/3*100) 

Pasiekimo rodikliai           
Paramą gavusių jaunųjų ūkininkų skaičius vnt. 400 60 676 169  
Paramą gavusių žem÷s ūkio produktų perdirbimo 
ir rinkodaros modernizavimo projektų skaičius vnt. 30 11 35 117 

Išmokytų naudos gav÷jų skaičius (skaičius veiklos 
pabaigoje) vnt. 2000 832 7278 364 

Modernizuotų Baltijos jūros laivų skaičius vnt. 15 0  0 0 
Paramą gavusių žuvininkyst÷s ir akvakultūros 
produktų perdirbimo ir rinkodaros modernizavimo 
projektų skaičius 

vnt. 9 1 1 11 

Rezultatų rodikliai           
Bendras sukurtų / išlaikytų darbo vietų skaičius (iš 
viso) 

vnt. 5500 494  22813,5 414,7 

 4.1 priemon÷ vnt. 1300 -183 8006 616 
 4.2 priemon÷ vnt. 600 215 406 27 
 4.3 priemon÷ vnt. 850 316 10163 1196 
 4.4 priemon÷ vnt. 1800 38 337 19 
 4.5 priemon÷ vnt. 350 -68 3401 972 
 4.6 priemon÷ vnt. 120 72 112 93 
 4.8 priemon÷**** vnt. 15 - 0 0 
 4.9 priemon÷ vnt. 350 101 629 180 
 4.10 priemon÷ vnt. 115 3 3 0,02 
Bendras sukurtų / išlaikytų darbo vietų skaičius: 
moterų 

vnt. 2750  970 14946 543,4 
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Per 2004–2009 m. 
pasiekti BPD rodikliai 

Rodiklio pavadinimas 
Mat. 
vnt. 

BPD 
numatytų 
tikslų 

kiekybin÷ 
išraiška 

2008– 
2009 m. 

2004–2009 
m. 

Suplanuotų 
ir pasiektų 
rodiklių 

palyginimas 
su BPD, % 

1 2 3 4 5 6 (5/3*100) 

 4.1 priemon÷ vnt. 650 6 2952 454 
 4.2 priemon÷ vnt. 300 6 41 14 
 4.3 priemon÷ vnt. 425 344 4991 1174 
 4.4 priemon÷ vnt. 900 - 190 21 
 4.5 priemon÷ vnt. 175 -41 671 383 
 4.6 priemon÷ vnt. 60 50 91 152 
 4.8 priemon÷**** vnt. 8 - 0 0 
 4.9 priemon÷ vnt. 175 11 210 120 
 4.10 priemon÷ vnt. 57 - 0 0 
Paramą gavusių ūkininkų dalis nuo bendro 
registruotų ūkių skaičiaus* % 2 0,6 0,7 35 

Lietuvos Baltijos jūroje žvejojančių laivų 
sumažinimas** 

% 10 2  40 400 

Poveikio rodikliai           
Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius (iš viso) vnt. 4000 1864  4212 105,3 
 4.1 priemon÷ vnt. 700 1241 2126 304 
 4.2 priemon÷ vnt. 460 18 709 154 
 4.3 priemon÷ vnt. 320 274 764 239 
 4.4 priemon÷ vnt. 1800 203 387 22 
 4.5 priemon÷ vnt. 320 48 127 39,4 
 4.6 priemon÷**** vnt. 110 - - - 
 4.9 priemon÷ vnt. 180 80 99 55 
 4.10 priemon÷ vnt. 110 - 0 0 
Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius: moterų vnt. 2000 739  1836 91,8 
 4.1 priemon÷ vnt. 350 460 919 263 
 4.2 priemon÷ vnt. 230 6 158 69 
 4.3 priemon÷ vnt. 160 191 478 299 
 4.4 priemon÷ vnt. 900 - 200 22 
 4.5 priemon÷ vnt. 160 48 88 251 
 4.6 priemon÷**** vnt. 55 - - - 
 4.9 priemon÷ vnt. 90 40 46 51 
 4.10 priemon÷ vnt. 55 - 0 0 
Pajamų lygio žem÷s ūkio sektoriuje padid÷jimas** % 4 99,9 30 750 
*  pradinis taškas – remiantis tyrimais, 2003 m. rugs÷jo m÷n. buvo 59 363 registruoti ūkiai; 
** pradinis – 7814 GT; 
*** pradinis taškas – 2002 m. vidutin÷s grynosios pajamos kaimo vietov÷se sudar÷ 320,4 Lt žmogui per m÷nesį; 
**** rodiklis nebuvo skaičiuojamas. 

 
Tiesioginį prioriteto projektų įgyvendinimo efektą parodo rezultatų rodiklis „Bendras 

sukurtų / išlaikytų darbo vietų skaičius (iš viso)“, kuris prioriteto lygmenyje pasiektas ir 
viršytas 4,3 karto. Tokiam ženkliam rodiklio viršijimui didžiausią įtaką tur÷jo sukurtų / 
išsaugotų vietų skaičius BPD 4.1 priemon÷je, skirta investicijoms į žem÷s ūkio valdas, kurios 
padedami paremtų projektų vykdytojai modernizavo savo ūkius, kartu sukūrę ar išsaugoję 
daugiau kaip 8300 darbo vietų (6,4 karto daugiau nei planuota), o įgyvendinant BPD 4.3 
priemonę, skirtą žem÷s ūkio produktų perdirbimui ir rinkodaros gerinimui, sukurtų / 
išlaikytų darbo vietų skaičius įvykdytuose projektuose numatytą rodiklį viršijo net 12,5 
karto. D÷l BPD 4.5 priemon÷s paremtų projektų vykdytojai sukūr÷ ar išsaugojo beveik 3325 
darbo vietas (9,5 karto daugiau nei planuota). Tokie ženklūs rezultato rodiklių viršijimai 
pagal atskiras priemones kompensavo neigiamas rodiklio reikšmes BPD 4.4 priemon÷je, 
skirtoje kaimo vietovių pritaikymui ir pl÷tros skatinimui, kur rezultato rodiklio pasiekimas 
sudaro 17,6 proc. planin÷s užduoties, bei BPD 4.10 priemon÷je, kur dominuojant veiklai 
„Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laivuose d÷l jų veiklos nutraukimo 
visam laikui“ rezultatų rodiklis „Bendras sukurtų / išlaikytų darbo vietų skaičius” tapo 
netinkamas vertinti priemon÷s įgyvendinimo rezultatus. 

Rezultatų rodiklis „Bendras sukurtų / išlaikytų darbo vietų skaičius (moterų)“ 
prioriteto lygmenyje buvo viršytas 3,4 karto. Kaip ir bendro sukurtų / išsaugotų darbo vietų 
skaičiaus rodiklio atveju, tam didžiausią įtaką tur÷jo s÷kmingas darbo vietų kūrimas bei 
išlaikymas BPD 4.1 priemon÷je, kur bendras sukurtų ar išsaugotų darbo vietų, skirtų 
moterims, skaičius sudar÷ 3077 ir buvo 4,7 karto didesnis nei numatyta. Įgyvendinant BPD 
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4.3 priemonę moterims tenkančių darbo vietų skaičius viršijo planinį rodiklį net 12,5 karto, 
o BPD 4.5 priemon÷je BPD priede numatyta bendro moterų darbo vietų planin÷ reikšm÷ 
buvo viršyta 3,7 karto.  

Paramą gavusių ūkininkų dalis nuo bendro įregistruotų ūkininkų ūkių skaičiaus 
(rezultatų rodiklis) sudar÷ apie 0,7 proc. Numatyta 2 proc. dalis nepasiekta, tačiau tai 
daugiau susiję su planavimo trūkumais ir per BPD įgyvendinimo laikotarpį pasikeitusia ūkių 
apskaita, o ne su priemon÷s įgyvendinimu. Be to, per analizuojamą laikotarpį, d÷l 
pasikeitusios registro sudarymo metodikos, Lietuvoje labai išaugo registruotų ūkių skaičius. 
2004 m. sausio 1 d. jų buvo 61,2 tūkst., o 2009 m. sausio 1 d. – jau 108,3 tūkst. 

Rezultatų rodiklis „Lietuvos Baltijos jūroje žvejojančių laivų sumažinimas“ palyginti 
su BPD planuota reikšme, viršytas 3,4 kartus – planuota, kad pasinaudojant BPD 4.8 
priemon÷s parama, žvejybinę veiklą nutrauks 10 laivų, o įgyvendinus BPD šis skaičius 
pasiek÷ 34. Analizuojamu BPD įgyvendinimo laikotarpiu Lietuvos žvejybos laivyno 
paj÷gumas buvo sumažintas, atidavus į metalo laužą ar perorientavus kitai veiklai proc. 
seniausius ir neefektyviausius Baltijos jūroje žvejojusius laivus, tod÷l priemon÷s 
įgyvendinimas dar÷ teigiamą poveikį žvejybos laivyno amžiaus struktūrai. 

Įgyvendinimo laikotarpiu iš esm÷s buvo pasiektas pagrindinis EŽŪOGF / ŽOFP 
finansuojamo BPD IV prioriteto tikslas – sukurti pažangų žem÷s ūkio, miškininkyst÷s ir 
žuvininkyst÷s sektorių, investuojant į alternatyvią veiklą ir tradicinį ūkininkavimą, į 
ekonominį veiklos įvairinimą. Tikslo pasiekimą ir prioriteto uždavinių įgyvendinimą indikuoja 
didele dalimi pasiekti ir viršyti pasiekimo rodikliai.  

Uždavinio „Konkurencingo, į ES rinkas orientuoto žem÷s ūkio kūrimas skatinant maisto 
saugą ir rinkodaros pl÷trą, leidžiančią veiksmingiau panaudoti esamus išteklius ir išsaugoti 
darbo vietas kaimo vietov÷se“ įgyvendinimą atspindi s÷kmingas jam pasiekti skirtų 
priemonių realizavimas. BPD 4.1 priemon÷ buvo viena svarbiausių BPD IV prioriteto 
priemonių, didinanti ūkių investicinį paj÷gumą siekiant konkurencingumo. Ši priemon÷ 
pasitarnavo spartinant žem÷s ūkio valdų restruktūrizavimą, didinant ūkininkų pajamas iš 
žem÷s ūkio ir su juo susijusių veiklų, gerinant gyvenimo, darbo ir gamybos sąlygas. D÷l 
didžiulio priemon÷s populiarumo pirminiame etape jai skirta suma buvo 1,5 karto padidinta 
perskirstant l÷šas tarp priemonių. Šio uždavinio s÷kmingam įgyvendinimui nemažai 
reikšm÷s tur÷jo ir BPD 4.2 priemon÷s, skirtos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, įgyvendinimo 
rezultatai. Priemon÷s pasiekimo rodiklio „Paramą gavusių jaunųjų ūkininkų skaičius“ 
įgyvendinimas ženkliai viršijo lūkesčius. Rengiant BPD buvo planuota, kad bus paremta 400 
projektų, tuo tarpu buvo įgyvendinta 676 projektai, t. y. 169 proc. lyginant su numatytais 
rodikliais. 90 proc. visų projektų pabaigta iki 2007 m. pradžios, tai rodo, kad parama buvo 
tikslingai nukreipta ir s÷kmingai administruojama, o ūkininkai ja pasinaudojo per gan÷tinai 
trumpą laikotarpį.  

BPD 4.3 priemon÷s įgyvendinimas prisid÷jo prie Lietuvos perdirbimo įmonių 
konkurencingumo gerinimo, sudar÷ sąlygas didinti žem÷s ir maisto ūkio sektoriuose 
pagamintos produkcijos eksporto į ES rinkas apimtis, tuo pačiu realizuojant pagrindinį 
prioriteto tikslą. Paramą gavusių žem÷s ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros 
modernizavimo projektų skaičius (pasiekimo rodiklis) 16 proc. viršijo planuotą – vietoje 
30 projektų įgyvendinti 35 projektai. Perdirbamosios pramon÷s įmon÷s besikreipdamos 
paramos, buvo aktyvesn÷s nei tik÷tasi, ypatingai pieno ir grūdinių kultūrų, linų, baltyminių 
ir aliejinių augalų perdirbimo sektoriuose. Tokį aktyvumą galima paaiškinti įmonių 
koncentracija ir finansiniu paj÷gumu bendrai finansuoti paramą, poreikiu pl÷sti ir 
modernizuoti gamybą d÷l išaugusių eksporto galimybių. Pažym÷tina, kad grūdų ir aliejinių 
augalų perdirbimo sektoriuose ypač aktyvios buvo biodyzelino gamybos įmon÷s, siekiančios 
pasinaudoti parama pl÷tojant šio populiar÷jančio produkto gamybą. 

 Uždavinio „Galimybių paįvairinti ekonominę veiklą kaimo vietov÷se sukūrimas; žem÷s 
ūkio produktų gamintojams – papildomos ekonomin÷s veiklos vykdymas puosel÷jant 
biologinę įvairovę, kraštovaizdį ir aplinką“ įgyvendinimui buvo pasitelkta BPD 4.4 priemon÷, 
kuri pad÷jo gerinti kaimo vietovių gyventojų gyvenimo ir darbo sąlygas, kaimo 
infrastruktūros įrenginius, taip sudarydama tinkamas sąlygas ekonominei ir socialinei 
Lietuvos kaimo pl÷trai, tur÷jo įtakos kaimo gyventojų ir ūkininkų pajamų bei užimtumo 
didinimui, kuriant naujas ar alternatyvias darbo vietas kaimo turizmo sodybose ir kitose 
žem÷s ūkiui alternatyviose veiklose. Svarų ind÷lį į šio prioriteto įgyvendinimą įneš÷ ir BPD 
4.5 priemon÷, skirta miškų ūkio pl÷trai, kuri pad÷jo įsteigti nemažai papildomų darbo vietų 
kaimo gyventojams, o kartu ir palaikyti gerą kraštovaizdžio ir aplinkos kokybę, pagerinti 
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subalansuotą miškų tvarkymą, išsaugoti ir optimizuoti miško išteklius, šiek tiek padidinti 
miškingų vietovių plotus.  

BPD IV prioriteto įgyvendinimas prad÷jo naują etapą Lietuvos pilietin÷s visuomen÷s 
stiprinime ir viešojo administravimo sprendimų pri÷mime, įvedęs papildomų elementų – 
pilietinę kaimo gyventojų iniciatyvą iš bendruomenių ir įvairių NVO, verslo ir valdžios 
institucijų bendradarbiavimą. BPD 4.6 priemon÷s („LEADER+“) įgyvendinimas, skirta 
skatinti vietos pl÷tros veiklas ugdant vietos gyventojų geb÷jimus dirbti kartu, teikti 
prioritetą poreikiams ir galimyb÷ms, pl÷toti vietines iniciatyvas ir suteikti patirtį bei žinias, 
būtinas Europos Sąjungos LEADER pobūdžio veikloms įgyvendinti, ir BPD 4.7 priemon÷, 
kurios paskirtis buvo žem÷s ūkio darbuotojų ir kitų kaimo gyventojų geb÷jimų didinimui bei 
profesin÷s kvalifikacijos tobulinimas, tapo pagrindiniais uždavinio „Žmogiškųjų išteklių pl÷tra 
kaime, kaimo gyventojų pasitik÷jimą savimi didinimas” įgyvendinimo elementais. Abi 
priemon÷s pasiek÷ pagrindinius užsibr÷žtus tikslus ir numatytus rodiklius. Išmokytų naudos 
gav÷jų skaičius (skaičius veiklos pabaigoje; pasiekimo rodiklis) – palyginti su BPD 
numatyta užduotimi buvo didesnis 3,6 karto.  

Prioriteto tikslų įgyvendinimui žuvininkyst÷s sektoriuje buvo keliamas uždavinys 
„Ištekliais pagrįsto ir į rinką orientuoto, modernaus ir konkurencingo žuvininkyst÷s 
sektoriaus, atitinkančio ES reikalavimus ir sušvelninančio socialinius restruktūrizavimo 
padarinius, kūrimas“. Uždavinys buvo įgyvendinamas BPD 4.8–4.10 priemonių, skirtų 
pritaikyti žvejybos paj÷gumą esamiems žuvų ištekliams, sukurti modernų, konkurencingą, 
rentabilesnį žvejybos laivyną, gerinti žvejybos laivų aptarnavimą ir žvejų darbo sąlygas, 
stiprinti žuvų perdirbimo bei realizavimo sektorius, pagerinti priekrant÷s žvejybos sąlygas ir 
sušvelninti žvejybos veiklos nutraukimo socialinius padarinius, pagalba. Įgyvendinant 
min÷tas priemones nepavyko pasiekti žvejybos laivyno modernizavimo srityje numatytų 
pasiekimo rodiklių. Planuojant BPD investicijas buvo manoma, kad laivų modernizavimas 
bus aktualus Baltijos jūroje žvejojantiems Lietuvos ūkio subjektams, tačiau d÷l sud÷tingos 
žvejybos įmonių ekonomin÷ pad÷ties, kai pastarosios buvo nepaj÷gios savo l÷šomis 
finansuoti privalomąją projektų išlaidų dalį, faktiškai nebuvo modernizuotas n÷ vienas 
laivas. Kitas pasiekimo rodiklis „Paramą gavusių žuvininkyst÷s ir akvakultūros produktų 
perdirbimo ir rinkodaros modernizavimo projektų skaičius“, lyginant su BPD numatyta 
reikšme taip pat įgyvendintas tik 11 proc. Vis d÷lto, parama analizuojamu laikotarpiu leido 
subalansuoti žvejybos paj÷gumus su esamais žuvų ištekliais, paramos l÷šų sąskaita pavyko 
kompensuoti nuostolius, patirtus d÷l priverstinio laikino žvejybos veiklos nutraukimo. 

Kadangi pagal BPD IV prioritetą buvo finansuojamas gana platus priemonių ir jų veiklų 
spektras, yra pakankamai sud÷tinga išmatuoti bendrą prioriteto investicijų kiekybinį poveikį 
šalies socialinei-ekonominei pl÷trai. Tam buvo naudojami du pagrindiniai poveikio 
rodikliai: 

Poveikio rodikliai „Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius“ ir „Sukurtų papildomų 
darbo vietų skaičius (moterų)” prioriteto lygmenyje iš esm÷s yra pasiekti lyginant su 
planuotu rodikliu. Poveikio rodiklių pasiekimui didele dalimi pasitarnavo sukurtos papildomos 
darbo vietos pagal BPD 4.1 priemonę, kur vietoje 700 planuotų papildomai sukurta 2118 
darbo vietų, iš jų 932 vietos moterims (numatyta 350), t. y. planiniai rodikliai viršyti 
atitinkamai 3 kartus ir 2,6 karto. Geri rezultatai pažym÷tini įgyvendinant BPD 4.3 priemonę, 
kur sukurtos papildomos darbo vietos paramą gavusiuose projektuose 2,4 karto viršijo 
planuotą rodiklį. Iš esm÷s yra pasiekti poveikio rodikliai įgyvendinant BPD 4.2 priemonę, 
skirtą jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Pasiekimai šiose priemon÷se leido kompensuoti 
nepakankamas poveikio rodiklio reikšmes lyginant su numatytais tokiose priemon÷se kaip 
BPD 4.4 ir BPD 4.5 priemon÷se (atitinkamai pasiekta 39,4 proc. ir 55 proc. planuojamų 
rodiklių). Poveikio rodiklis „Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius“ „LEADER+“ pobūdžio 
BPD 4.6 priemon÷je nebuvo tinkamas pasirinkimas, nes pagal šią priemonę vykdomos 
veiklos tiesiogiai nesusiję su naujų ar papildomų darbo vietų kūrimu. Analogiškai, 
įgyvendinant BPD 4.10 priemonę pasirinktas priemon÷s poveikiui vertinti rodiklis „Sukurtų 
papildomų / išlaikytų darbo vietų skaičius“ d÷l vyraujančių veiklos srities „Kompensacijos 
žvejams, netekusiems darbo žvejybos laivuose d÷l jų veiklos nutraukimo visam laikui“ 
projektų taip pat tapo netinkamu kiekybiniam priemon÷s poveikio matavimui, priemon÷s 
pagalba naujų darbo vietų sukurta / išsaugota nebuvo. 

Kitas poveikio rodiklis – „Pajamų lygio žem÷s ūkio sektoriuje pokytis“ – 
apskaičiuojamas kaip vidutin÷s žemdirbių grynosios pajamos kaimo vietov÷se. BPD 
programavimo metu kaimo gyventojų vidutin÷s disponuojamos pajamos, skaičiuojant 
vienam šeimos nariui, buvo maždaug trečdaliu mažesn÷s nei miesto gyventojų (2002 m. 
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sudar÷ 320,4 Lt žmogui per m÷nesį), tod÷l buvo planuota šį atotrūkį mažinti ir pasiekti, kad 
pajamų lygis žem÷s ūkio sektoriuje padid÷tų 4,5 proc. Žemdirbių pajamų augimas buvo 
ypač akivaizdus lyginant jį su kaimo ir miesto gyventojų pajamomis. 2003 m., prieš 
pradedant įgyvendinti BPD IV prioriteto priemones, žemdirbių pajamos buvo mažesn÷s nei 
kaimo gyventojų pajamos, 2005 m. jos viršijo kitų kaimo gyventojų, o 2006–2007 m. – ir 
miestiečių pajamas. Nuo 2003 iki 2008 m. žemdirbių pajamos išaugo 3,1 karto. Tačiau 
pažym÷tina, kad pajamų lygio žem÷s ūkio sektoriuje augimui didelę įtaką tur÷jo ne tik BPD, 
bet ir kitos žem÷s ūkyje analizuojamu laikotarpiu įgyvendintos programos (Kaimo pl÷tros 
2004–2006 m. planas, Specialioji kaimo r÷mimo programa) ir ypač tiesiogin÷s išmokos. BPD 
įgyvendinimo metu poveikio rodiklio „Pajamų lygio žem÷s ūkio sektoriuje padidinimas” 
skaičiavimas buvo pakeistas ir vertinamas kaip „Žem÷s ūkio pajamų, tenkančių vienam 
sąlyginiam darbuotojui žem÷s ūkio sektoriuje, taikant perkamosios galios indeksą, 
kasmetinis pokytis“, kuris tiksliau atspindi priemon÷s poveikį žemdirbių pajamoms. Šio 
rodiklio planuojamas kasmetinis 4 proc. pasikeitimas buvo smarkiai viršytas. Grynosios 
verslo pajamos, tenkančios vienam sąlyginiam darbuotojui žem÷s ūkyje (įskaitant 
miškininkystę ir medžioklę) 2004–2008 m. laikotarpiu išaugo 3,7 karto. Nepaisant to, kad 
d÷l ekonomin÷s kriz÷s šio rodiklio reikšm÷ per 2008 m. sumaž÷jo 0,1 proc. punkto, vidutinis 
kasmetinis prieaugis buvo 26 procentiniais punktais didesnis nei planuota. 

Nepaisant ribotų galimybių trumpuoju laikotarpiu tiksliai apskaičiuoti BPD IV prioriteto 
investicijų socialinį-ekonominį poveikį, vis d÷lto jis gali būti vertinamas kaip gana 
reikšmingas: 

Investicijos pagal BPD IV prioritetą tur÷jo reikšm÷s ilgalaikiam ūkių struktūros 
gerinimui ir užtikrino ekonomiškai stiprių, konkurencingų žem÷s ūkio vienetų pl÷trą. Ypač 
naudinga parama buvo mažesniems ūkiams, kurie nebūtų gal÷ję vien savo l÷šomis 
įgyvendinti pl÷tros planų ar išlikti. Įsigiję modernios žem÷s dirbimo technikos stambesnieji 
ūkiai pl÷t÷ dirbamos žem÷s plotus, vien 2005–2007 m. laikotarpiu daugiau nei 100 ha 
turinčių ūkių grup÷s naudojamas ŽŪN plotas išaugo 19 proc. Prie ūkių stambinimo prisid÷jo 
ir priemon÷s, skirtos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, įgyvendinimas.  

Ūkių modernizavimas tur÷jo reikšm÷s sparčiam darbo našumo augimui Lietuvos žem÷s 
ūkyje, kuris nuo 2004 m. vyst÷si didesniais tempais nei vidutiniškai šalyje. Parama 
pasinaudojusios perdirbimo įmon÷s iš esm÷s pagerino buvusius technologinio proceso 
parametrus, tai leido gerinti gaminamų produktų kokybę, sudar÷ sąlygas didinti žem÷s ir 
maisto ūkio sektoriuje pagamintos produkcijos eksporto apimtis.  

Kaime padid÷jo MVĮ skaičius, buvo kuriamos papildomos darbo vietos. D÷l paramos 
augo kaimo turizmo sektorius, buvo vystoma kita alternatyvi veikla.  

BPD IV prioriteto investicijos taip pat pagerino kaimo inžinierinę infrastruktūrą, svarbią 
ne tik ūkininkavimui, bet ir alternatyvioms veikloms, gyvenimo ir darbo sąlygų kaime 
gerinimui.  

Modernizuojant techniką ir technologijas sumaž÷jo aplinkos tarša, atsirado galimyb÷ 
laikytis ES standartus atitinkančių aplinkosaugos reikalavimų.  

Miško kirtimo ir medienos ruošos technikos modernizavimas sudar÷ sąlygas geriau 
konkuruoti medienos rinkoje, atsirado pagrindas tvariai privačių miškų pl÷trai.  

Investicijos į kaimo pl÷trą prisid÷jo prie kaimo gyventojų darbo sąlygų gerinimo ir 
pajamų didinimo. Vidutinis m÷nesinis bruto darbo užmokestis žem÷s ūkyje, medžiokl÷je ir 
miškininkyst÷je, palyginus su 2003 m., padid÷jo du kartus.  

Prioriteto priemonių įgyvendinimas paskatino aktyvų VVG kūrimosi procesą, Lietuvos 
kaimo gyventojai įgijo tvarios kaimo bendruomen÷s kūrimo ir pl÷tros žinių bei įgūdžių. VVG 
įgyvendintose bandomosiose strategijose vyravo gyvenimo kokyb÷s kaimo vietov÷se 
gerinimo kryptis. Šių strategijų įgyvendinimas tur÷jo nemažą įtaką sprendžiant kaimo 
gyventojų aktyvinimo ir įtraukimo į sprendimų pri÷mimo procesus, žmogiškųjų išteklių 
ugdymo kaime, pajamų, nedarbo ir kitas opias vietos problemas bei teigiamą poveikį 
regionų išsivystymo skirtumų mažinimui.  

Atidavus į metalo laužą seniausius ir neefektyviai Baltijos jūroje žvejojusius laivus, 
buvo sumažinti Lietuvos žvejybos laivyno paj÷gumai, tačiau tai l÷m÷ žvejybos versle 
likusiems laivams 60 proc. didesnes žvejybos kvotas, leidusias subalansuoti žvejybos 
galimybes, padidinti likusių žvejybos laivų konkurencingumą ir pelningumą.  

Akvakultūros sektoriaus modernizavimas Lietuvai suteik÷ galimybių vienai pirmųjų 
Europoje prad÷ti taikyti ekologin÷s žuvininkyst÷s gamybos būdą, kasmet didinti ekologiškų 
žuvų produktų išauginimą, kurių paklausa ES šalyse nuolat auga. 
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2.3.1.1 EŽŪOGF priemon÷. BPD 4.1 priemon÷. Investicijos į žem÷s ūkio valdas 

BPD 4.1 priemon÷ buvo viena svarbiausių BPD IV prioriteto priemonių didinanti ūkių 
investicinį paj÷gumą, siekiant konkurencingumo. Nors 2000–2004 m. Lietuvoje buvo 
įgyvendinta SAPARD, šios paramos nepakako. Pagal SAPARD programos priemonę 
„Investicijos į pirminę žem÷s ūkio gamybą“ par÷mus 445 investicinius projektus, ja 
pasinaudojo tik 1 proc. prekinių ūkių, turinčių daugiau kaip 20 ha ŽŪN. LAEI tyrimai rodo, 
kad 2003 m. ūkių pajamos nesuteik÷ galimyb÷s jų modernizuoti nuosavomis l÷šomis. 

 
Tikslas ir uždaviniai 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Spartinti žem÷s ūkio valdų restruktūrizavimą, padidinti ūkininkų pajamas iš 
žem÷s ūkio ir su juo susijusios veiklos, pagerinti gyvenimo, darbo ir 
gamybos sąlygas. 
• Sumažinti gamybos sąnaudas (1); 
• Spartinti gamybos restruktūrizavimą ir modernizavimą (2); 
• Pagerinti produktų kokybę (3); 
• Išsaugoti ir pagerinti aplinkos kokybę, higienos ir darbo sąlygas, gyvūnų gerov÷s 

standartus (4); 

Priemon÷s 
uždaviniai 

• Skatinti žem÷s ūkio ir su juo susijusios veiklos įvairinimą (5). 
  Uždaviniai 

− pienin÷ (karv÷s ir ožkos) ir m÷sin÷ gyvulininkyst÷ (galvijai, avys, 
arkliai, kiaul÷s, naminiai paukščiai ir kiaušiniai), kailinių žv÷relių 
veisimas ir auginimas, žv÷rininkyst÷ bei bitininkyst÷75; 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 

− augalininkyst÷, sodininkyst÷ ir daržininkyst÷ (visi javai, žoliniai 
pašarai, linai, pašariniai šakniavaisiai, baltyminiai ir aliejiniai augalai 
(įskaitant rapsų auginimą), daržov÷s, bulv÷s (išskyrus bulves 
krakmolui), retų veislių sodo augalai ir sodinukai, vaismedžiai, 
uogos, grybai);  

(1) (2) (3) 
(4) (5) 

Veiklos 
sritys 

− žem÷s ūkio produkcijos įvairinimas (netradicinių žem÷s ūkio augalų, 
gyvūnų bei paukščių auginimas) ir susijusi veikla (įskaitant žem÷s 
ūkio produktų, išaugintų ar pagamintų savo ar kooperatyvo narių 
ūkiuose, perdirbimą ir rinkodarą. 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 

 
Priemon÷s finansinis įgyvendinimas  
 
Pagal BPD 4.1 priemonę buvo planuota paskirstyti 61,586 mln. EUR paramos sumą 

(2004-04-30 BPD priedas). Po l÷šų perskirstymo tarp BPD priemonių pagal atskirų 
priemonių pareišk÷jų poreikį paskutiniame etape planin÷ paramos suma padidinta iki 92,6 
mln. EUR (2009-06-30 BPD priedas). 

Kvietimai teikti paraiškas pagal BPD 4.1 priemonę paramai gauti vyko du kartus – 
2004 m. ir 2005 m. 2004 m. buvo gautos 277 paraiškos, iš jų pasirašyta – 259 paramos 
sutartys, o 2005 m. gautos 551 paraiškos, iš jų pasirašytos 442 paramos sutartys. Iš viso 
pagal šią priemonę buvo gauta 828 paraiškos, o pasirašyta 701 paramos sutartis, baigti 
įgyvendinti 692 projektai. 9 paramos sutartys buvo nutrauktos d÷l nustatytų reikalavimų 
neatitikimų.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
75 Siekiant išvengti dvigubo finansavimo bitininkyst÷je, atsižvelgta į Reglamentą (EB) 1221 / 1997. 
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Pav. 79. BPD 4.1 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius vnt. 
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BPD priede buvo planuojama paskirstyti 92,6 mln. EUR paramos l÷šų. 2004–2009 m. 

laikotarpiu išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 94,089 mln. 
EUR, iš jų 62,397 mln. EUR ES l÷šos.  

2004–2009 m. buvo išmok÷ta ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK 101,6 proc. nuo 
2009-06-30 BPD priede priemonei įgyvendinti skirtų visų l÷šų arba 99,9 proc. nuo ES skirtų 
l÷šų. Siekiant užtikrinti efektyvų l÷šų panaudojimą perviršis buvo finansuotas iš LR 
valstyb÷s biudžeto l÷šų ir naudojamos projektų vykdymo metu sutaupytos bei neišmok÷tos 
l÷šos.  

 
Pav. 80. BPD 4.1 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas  
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, mln. EUR76.  
  

 

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos 
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Nepaisant daug didesnio l÷šų poreikio, nei numatyta pradiniame įgyvendinimo etape, 

finansavimo problemos buvo operatyviai sprendžiamos perskirstant paramą tarp priemonių 
atsižvelgiant į jų populiarumą. D÷l pareišk÷jų aktyvumo ir atsakingų institucijų bendrų 
pastangų pagal BPD 4.1 priemonę projektų įgyvendinta 4,6 karto daugiau nei planuota.  

Daugiausia projektų įvykdyta ir atitinkamai paramos gauta Šiaulių (148) ir Panev÷žio 
(125), mažiausiai Alytaus (26) ir Telšių (32) Apskrityse. Nors siekiant išsaugoti kaimo 
identitetą ir regionų įvairovę, MPŪV (jos apima trečdalį šalies savivaldybių) pagal šią 
priemonę buvo numatyta 10 proc. didesn÷ paramos dalis, MPŪV gyvenantys žemdirbiai tuo 
nepasinaudojo.  

 

                                           
76 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo. 
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Pav. 81. Paramos pagal BPD 4.1 priemonę pasiskirstymas pagal apskritis. 
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Didesn÷ parama atiteko apskritims, kur ūkininkavimo sąlygos geresn÷s (didesnis 

žem÷s našumo balas) ir tuo pačiu parama efektyvesn÷. Priemon÷s l÷šų pasiskirstymas, 
skaičiuojant 1 ha ŽŪN, pagal apskritis pateiktas toliau. 

 
Pav. 82. Paramos pagal BPD 4.1 priemonę pasiskirstymas apskritimis, EUR / ŽŪN. 
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Priemon÷s įgyvendinimas 2008 ir 2009 m. 
 
2008 m. išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos iš viso sudar÷ 16,239 

mln. EUR, iš jų ES l÷šos – 10,828 mln. EUR (66,7 proc.). 
2009 m. išmok÷ta ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK 0,458 mln. EUR, iš jų ES 

l÷šos – 0,43 mln. EUR (93,9 proc.4.1 priemonei sirtų ES l÷šų). Min÷tu laikotarpiu (2008–
2009 m.) buvo išmokamos l÷šos pagal 2004–2007 m. pasirašytas paramos sutartis. 

 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui 
 
Visi BPD įgyvendinimo laikotarpiu vykę pokyčiai skatino ūkininkus didinti darbo 

našumą investuojant į šiuolaikinę žem÷s ūkio techniką, leidžiančią taupyti energetinius ir 
materialinius išteklius, kokybiškai atlikti visas reikiamas technologines operacijas, ir taip 
sumažinti darbo j÷gos stygiaus ir augančių darbo j÷gos sąnaudų įtaką ūkių veiklos 
ekonominiams rezultatams. 
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• Palankios kreditavimo sąlygos priemon÷s įgyvendinimo laikotarpiu.  
2004–2007 m. itin spartus Lietuvos ekonomikos augimas sudar÷ sąlygas s÷kmingam 

BPD 4.1 priemon÷s tikslų ir uždavinių įgyvendinimui. Kadangi ūkininkai, siekiantys 
pasinaudoti parama ūkių modernizavimui, tur÷jo dalį investicijų finansuoti savo arba 
skolintomis l÷šomis, priemon÷s populiarumą l÷m÷ palankios paskolų teikimo sąlygos 
bankuose. Be to, skolinimosi galimyb÷s žemdirbiams dar labiau palengvino Žem÷s ūkio 
paskolų garantijų fondo veikla.  

 
• Sparčiai augančios žemdirbių pajamos. 
SD duomenimis 2008 m. žemdirbių namų ūkių disponuojamos pajamos padid÷jo 3,1 

karto lyginant su 2003 m. Tai ne tik leido ūkininkams sukaupti l÷šų investicijoms, bet ir 
l÷m÷ bendrą optimistinį požiūrį į ūkininkavimo perspektyvas. Žemių savininkai drąsiau 
investavo modernizuodami ūkius, tam skyr÷ didesnes sumas.  

 
• Auganti žaliavinio pieno, grūdų ir m÷sos paklausa Lietuvoje bei užsienyje. 
Optimizmą skatino ir BPD įgyvendinimo laikotarpiu, ypač 2006–2007 m., žemdirbiams 

palankesn÷s žem÷s ūkio produktų kainos. 2008 m. žem÷s ūkio produktų supirkimo kainų 
indeksas, palyginant su 2005 m., buvo didesnis 37 proc. 

 
• Sparčiai maž÷jantis nedarbas ir didel÷ emigracija. 
Šis veiksnys skatino žemdirbius aprūpinti ūkius modernia technika, galinčia pakeisti 

žmogaus darbą. D÷l šių pokyčių Lietuvos agrarinis sektorius ÷m÷ jausti nežymų darbo j÷gos 
stygių ir spartų darbo užmokesčio augimą. Nedarbas kaime sumaž÷jo nuo 9,6 proc. 2003 
m. iki 6,1 proc. 2008 m. Vidutinis m÷nesinis bruto darbo užmokestis žem÷s ūkyje, 
medžiokl÷je ir miškininkyst÷je palyginti su 2003 m, padid÷jo 2 kartus, ir 2008 m. sudar÷ 
503 eurus (1736 Lt).  

 
• Išaugę aplinkosauginiai reikalavimai. 
Prad÷jus Lietuvoje įgyvendinti EB Tarybos direktyvas 91/676/EEB/1991 85/337/EEB 

visi projektų vykdytojai tenkino ES paramos gav÷jams keliamus poveikio aplinkai 
reikalavimus.  

 
Priemon÷s įgyvendinimo problemos 
 
BPD 4.1 priemon÷ buvo labai populiari ir jos įgyvendinimas vyko sklandžiai. Nors 

priemon÷s įgyvendinimo metu mažesniu ar didesniu mastu išryšk÷jo pagrindin÷s BPD IV 
prioriteto problemos, tačiau jį vykdant iškilo ir kelios specifin÷s problemos.  

 
Lentel÷ 103. Pagrindin÷s problemos, iškilusios įgyvendinant BPD 4.1 priemonę, ir jų 
sprendimo būdai. 

Problemos Sprendimo būdai 
Netinkamo paramos l÷šų panaudojimo rizika: 
ŽŪM ir NMA įžvelg÷ galimą pavojų d÷l tinkamo 
paramos l÷šų panaudojimo, nes keleto 
pareišk÷jų atžvilgiu teis÷saugos institucijos 
atliko ikiteisminius tyrimus, kurie v÷liau 
perkvalifikuoti į kaltinamuosius aktus, o bylos 
perduotos teismui. 

Buvo imtasi operatyvių priemonių, 
siekiant, kad paramai skirtos l÷šos būtų 
tinkamai panaudotos: su vienu iš 
pareišk÷jų, kuriam parama buvo paskirta, 
NMA nepasiraš÷ paramos sutarties, o kitų 
projektų administravimas sustabdytas. 

Buvo sud÷tinga subalansuoti paramos srautus 
tarp gyvulininkyst÷s ir augalininkyst÷s ūkių 
modernizavimo projektų. 

Projektų atrankos komiteto 2005 m. 
rugpjūčio 11 d. pos÷džio Nr. 9 sprendimu 
buvo numatyta paramą projektams skirti 
pagal nustatytus prioritetus. 

 
Priemon÷s įgyvendinimas buvo derinamas su kitomis BPD IV prioriteto ir KPP 

priemon÷mis. Sinergijos efektas buvo pasiektas derinant šią priemonę su BPD 4.2 
priemone, kurioje dalyvaudami jaunieji ūkininkai tuo pačiu metu gal÷jo teikti paraišką ir 
pagal BPD 4.1 priemonę, o parama, gauta jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, pasitarnavo kaip 
privatus įnašas, reikalingas tam, kad būtų skirta parama modernizavimui. Toks priemonių 
suderinamumas labai palengvino jaunųjų ūkininkų ūkių kūrimąsi bei padidino investicijų 
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apimtis šiuose ūkiuose. Apie 66 proc. įgyvendinusių BPD 4.1 priemonę 2004–2007 m. 
laikotarpiu buvo jaunieji ūkininkai (iki 40 metų). Beveik trečdalis jų gavo paramą ir pagal 
BPD 4.2 priemonę. 

Ūkininkai, rengdami paraiškas ir verslo planus, gal÷jo pasinaudoti BPD 4.4 priemon÷s 
veikla ,,Konsultavimo paslaugos ūkiams“. Be to, ši ir BPD 4.7 priemon÷ suteik÷ ūkininkams 
technologinių ir ekonominių žinių, sudariusių sąlygas paramos gav÷jų ūkių gamybos 
efektyvumui didinti ir sustiprinti efektą, pasiektą d÷l ūkių modernizavimo. 

BPD 4.1 priemon÷s įgyvendinimas taip pat buvo suderintas su BPD 4.3 priemon÷s 
vykdymu. Ūkių, kaip žaliavos gamintojų, veiklos rezultatai priklauso nuo žem÷s ūkio 
produkciją perdirbančių įmonių geb÷jimo konkuruoti vidaus ir užsienio rinkose. 
Perdirbamosios pramon÷s modernizavimas gerino produkcijos kokybę, didino įmonių 
konkurencingumą, o tuo pačiu užtikrino ir žaliavos paklausą.  

Priemon÷s įgyvendinimui įtakos tur÷jo ir tuo pat metu vykdomas KPP 2004–2006 m., 
sustiprinęs optimistinį žemdirbių požiūrį į ateitį ir padidinęs jų ekonominį paj÷gumą. 
Pareišk÷jams, vykdantiems veiklą nederlingose žem÷se (gaunantiems išmokas pagal KPP 
priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietov÷s su aplinkosaugos apribojimais“), kuriose 
gaunamos menkesn÷s pajamos iš žem÷s ūkio veiklos, buvo numatytas didesnis paramos 
intensyvumo lygis. D÷l pagal šią priemonę mokamų kompensacinių išmokų susidar÷ 
geresn÷s sąlygos didinti šių vietovių žemdirbių investicinį paj÷gumą. Kuriantys ekologinį ūkį, 
gal÷jo gauti išmokas, skirtas ekologiniam ūkininkavimui remti pagal KPP priemonę „Agrarin÷ 
aplinkosauga“. Gavę paramą ūkiai pagal KPP priemonę „Parama pusiau natūriniams, 
restruktūrizacijos etape esantiems ūkiams“ tur÷jo didesnes galimybes teikti prašymą d÷l 
paramos investicijoms pagal BPD 4.1 priemonę.  

Parama pagal BPD 4.1 priemonę buvo skirta ir aplinkosauginiams projektams 
įgyvendinti – ūkiams, kuriuose laikoma daugiau kaip 200 melžiamų karvių ir kurių 
pateiktame verslo plane numatytos įrengti m÷šlid÷s / srutų kauptuvo talpa yra didesn÷ nei 
2,5 tūkst. m3. Šios priemon÷s rezultatas sustiprino d÷l BPD 1.3 priemon÷s paramos gautą 
poveikį. 

 
Priemon÷s tikslo ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 
BPD 4.1 priemon÷s tikslo buvo siekiama įgyvendinant 5 uždavinius. 
 

1 uždavinys – sumažinti gamybos sąnaudas. 
1 uždavinio įgyvendinamas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− pienin÷ (karv÷s ir ožkos) ir m÷sin÷ gyvulininkyst÷ (galvijai, avys, arkliai, 
kiaul÷s, naminiai paukščiai ir kiaušiniai), kailinių žv÷relių veisimas ir 
auginimas, žv÷rininkyst÷ bei bitininkyst÷; 

− augalininkyst÷, sodininkyst÷ ir daržininkyst÷ (visi javai, žoliniai pašarai, 
linai, pašariniai šakniavaisiai, baltyminiai ir aliejiniai augalai (įskaitant 
rapsų auginimą), daržov÷s, bulv÷s (išskyrus bulves krakmolui), retų 
veislių sodo augalai ir sodinukai, vaismedžiai, uogos, grybai);  

− žem÷s ūkio produkcijos įvairinimas (netradicinių žem÷s ūkio augalų, 
gyvūnų bei paukščių auginimas) ir susijusi veikla (įskaitant žem÷s ūkio 
produktų, išaugintų ar pagamintų savo ar kooperatyvo narių ūkiuose, 
perdirbimas ir rinkodara). 

Veiklos sritys Siekiant mažinti sąnaudas finansuojamose veiklos srityse buvo skiriama 
parama įsigyti modernią žem÷s ūkio techniką, melžimo įrangą, gyvulių 
š÷rimo ir pašarų gamybos technologijos.  
Pagal veiklas, vertinant visos priemon÷s įgyvendinimą, daugiausia projektų 
įvykdyta augalininkyst÷s sektoriuje, jų skaičius buvo 9,3 karto didesnis nei 
planuota rengiant BPD. Vaisių ir daržovių, gyvulininkyst÷s ir 
augalininkyst÷s sektoriuose įgyvendinta 3 kartus daugiau, gyvulininkyst÷s 
sektoriuje – 2,1 karto daugiau, o ekonomin÷s veiklos įvairinimo projektų – 
2 kartus daugiau nei planuota. Toks skirtumas tarp planuotų ir įgyvendintų 
projektų bei jų pasiskirstymo skirtinguose žem÷s ūkio sektoriuose atsirado 
d÷l patirties stokos planuojant tokio pobūdžio veiklą, pvz., d÷l gerokai 
didesnio nei tik÷tasi pareišk÷jų skaičiaus, įgyvendintų projektų apimčių ir 
sąlygų, kurias iš anksto sunku numatyti planuojant tam tikrų veiklos sričių 
pareišk÷jų aktyvumą (pvz., pasaulin÷s produkcijos kainos tam tikruose 
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 sektoriuose ir pan.). 

Įgyvendinimas 

Tiesioginių rodiklių, leidžiančių įvertinti gamybos restruktūrizavimo ir 
modernizavimo spartinimą paramą gavusiuose ūkiuose nebuvo numatyta. 
Vertinant uždavinio pasiekimą galima naudotis priemon÷s pasiekimo 
rodikliu „Finansuotų projektų skaičius“ bei rezultatų rodikliais 
„Paramą gavusių jaunųjų ūkininkų dalis nuo bendro paramą 
gavusių ūkių skaičiaus“ ir „Paramą gavusių ūkininkų dalis nuo 
bendro įregistruotų ūkių skaičiaus“. Visi minimi rodikliai parodo 
priemon÷s ir tuo pačiu vertinamo uždavinio pasiekimo apimtis. 
Nagrin÷jant 1 uždavinio įgyvendinimo lygį ir priemon÷s rezultatyvumą 
bendrai remiantis planinių pasiekimo rodiklių įvykdymu gana sud÷tinga, 
nes numatyta įgyvendinti tik 150 projektų, o įvykdyti net 692 projektai, t. 
y. 4,6 karto daugiau. Tokia situacija susidar÷, nes daug projektų vykdytojų 
buvo vidutiniai ūkiai ir jų projektui prašomos sumos nedidel÷s. Vienam 
projektui vidutiniškai teko 136,0 tūkst. EUR viešųjų l÷šų. Lyginant su 
maksimalia leistina suma (375,0 tūkst. EUR), vidutin÷ parama projektui 
buvo mažesn÷ 2,8 karto. Be to, kaip jau min÷ta, d÷l didžiulio priemon÷s 
populiarumo pirminiame etape jai skirta l÷šų suma 1,5 karto padidinta 
perskirstant l÷šas tarp priemonių. 
Jaunųjų ūkininkų dalis nuo bendro paramą gavusių ūkių skaičiaus sudar÷ 
66 proc., nors buvo planuota, kad tarp paremtų žem÷s savininkų jaunieji 
ūkininkai sudarys 25 proc. Paramą gavusių ūkininkų dalis nuo bendro 
įregistruotų ūkių skaičiaus sudar÷ apie 0,7 proc. Planuota 2 proc. dalis 
nepasiekta, tačiau tai daugiau susiję su planavimo trūkumais ir BPD 
įgyvendinimo laikotarpiu pasikeitusia ūkių apskaita, bet ne su priemon÷s 
įvykdymu. Analizuojamu laikotarpiu d÷l pasikeitusios ūkių registravimo 
metodikos, Lietuvoje labai išaugo registruotų ūkių skaičius. 2004 m. sausio 
1 d. jų buvo 61,2 tūkst., o 2009 m. sausio 1 d. – jau 108,3 tūkst. 
Visi pateikti planiniai rodikliai rodo, kad priemon÷ įgyvendinta daugiau nei 
buvo planuota. Didesnis paramą gavusių ūkininkų skaičius atspindi ir 
analizuojamo rodiklio pasiekimo lygį. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus paramos apimtis ir jos paskirtį galima teigti, kad BPD 4.1 
priemon÷s 1 uždavinys yra įgyvendintas. 

 

2 uždavinys – spartinti gamybos restruktūrizavimą ir modernizavimą. 

Veiklos sritys 
2 uždavinys buvo įgyvendinamas visose numatytose veiklos srityse (žr. 1 
uždavinio „Veiklos sritys“). Parama skirta panašaus pobūdžio investicijoms 
finansuoti. 

Įgyvendinimas 
 

Tiesioginių rodiklių, leidžiančių įvertinti gamybos sąnaudų maž÷jimą 
paramą gavusiuose ūkiuose nebuvo numatyta. Vertinant uždavinio 
pasiekimą galima naudotis priemon÷s pasiekimo rodikliu „Finansuotų 
projektų skaičius“ bei rezultatų rodikliais „Paramą gavusių jaunųjų 
ūkininkų dalis nuo bendro paramą gavusių ūkių skaičiaus“ ir 
„Paramą gavusių ūkininkų dalis nuo bendro įregistruotų ūkių 
skaičiaus“. Visi minimi rodikliai parodo priemon÷s ir tuo pačiu vertinamo 
uždavinio pasiekimo apimtis. (Plačiau aprašyti 1 uždavinio vertinimo dalyje 
„Įgyvendinimas“.) 
Be min÷tų rodiklių ūkių restruktūrizavimo ir modernizavimo uždavinio 
pasiekimą tiksliau iliustruoja poveikio rodiklis „Pajamų lygio žem÷s 
ūkio sektoriuje padidinimas“ bei bendras darbo našumo rodiklis. 
Pajamų lygio žem÷s ūkio sektoriuje padidinimas, apskaičiuojamo kaip 
vidutin÷s žemdirbių grynosios pajamos kaimo vietov÷se. BPD 
įgyvendinimo metu šio rodiklio skaičiavimas pakeistas ir buvo 
skaičiuojama kaip „Žem÷s ūkio pajamų, tenkančių vienam sąlyginiam 
darbuotojui žem÷s ūkio sektoriuje, taikant perkamosios galios indeksą, 
kasmetinis pokytis“, kuris tiksliau atspindi priemon÷s poveikį žemdirbių 
pajamoms. 
Planuotas žem÷s ūkio pajamų, tenkančių vienam sąlyginiam darbuotojui 
žem÷s ūkio sektoriuje, taikant perkamosios galios indeksą, kasmetinis 4 
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proc. pokytis taip pat žymiai viršytas. Grynosios verslo pajamos, 
tenkančios vienam sąlyginiam darbuotojui žem÷s ūkyje (įskaitant 
miškininkystę ir medžioklę) 2004–2008 m. laikotarpiu išaugo 3,7 karto. 
2003 m. buvusios 1657 PGS vienam sąlyginiam darbuotojui did÷jo 
vidutiniškai po 30 proc. Kasmet, ir 2008 m. siek÷ 6098 PGS. Nepaisant, 
kad d÷l ekonomin÷s kriz÷s šio rodiklio reikšm÷ 2008 m. sumaž÷jo 0,1 
proc. punkto, vidutinis kasmetinis prieaugis buvo 26 procentiniais punktais 
didesnis nei planuota. 
Žemdirbių pajamų augimas ypač akivaizdus lyginant su kaimo ir miesto 
gyventojų pajamomis. 2003 m., prieš pradedant įgyvendinti BPD IV 
prioriteto priemones, žemdirbių pajamos buvo mažesn÷s nei kaimo 
gyventojų, 2005 m. jos viršijo kitų kaimo gyventojų pajamas, o 2006–
2007 m. – ir miestiečių pajamas. Nuo 2003 m. iki 2008 m. žemdirbių 
pajamos išaugo 3,1 karto. Jų did÷jimui įtakos tur÷jo daug veiksnių, bet 
didele dalimi ir d÷l ūkių modernizavimo. 
 
Pav. 83. Vidutin÷s m÷nesin÷s vieno namų ūkio nario disponuojamos 
pajamos 2001–2008 m., EUR. 
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Šaltinis: SD 
 
Ūkių modernizavimas, naudojant šią priemonę, prisid÷jo prie 
spartaus darbo našumo augimo Lietuvos žem÷s ūkyje, kuris nuo 
2004 m. augo didesniais tempais nei vidutiniškai šalyje.  
 
Pav. 84. Darbo našumo* kitimas Lietuvoje lyginant su 2000 m., 
proc.  
 

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Visas ūkis
Žem÷s ūkis, medžiokl÷ ir miškininkyst÷
Apdirbamoji gamyba
Statyba

 
* Darbo našumas lygus prid÷tinei vertei sukurtai per vieną dirbtą valandą arba 
prid÷tinei vertei, sukurtai vieno užimtojo per metus. 
Šaltinis: SD 
  
Modernizuojant ūkius buvo kuriamos galimyb÷s diegti novacijas. 2007 m. 
ŽŪM užsakymu atliktas tyrimas „Inovacijų pl÷tra modernizuojant ūkininkų 
ūkius, dalyvaujančius BPD priemon÷se“ konstatavo, kad pasirenkant 
veiklos kryptį, dauguma stambių projektų pareišk÷jų konsultavosi su 
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mokslo įstaigomis (augalininkyst÷s projektuose – su LŽI ir Žem÷s ūkio 
universiteto mokslininkais d÷l naujų lauko kultūrų veislių parinkimo, 
bearimin÷s technologijos diegimo, skystų trąšų naudojimo; gyvulininkyst÷s 
projektuose – su Lietuvos Gyvulininkyst÷s, Veterinarijos institutų ir 
Veterinarijos akademijos mokslininkais d÷l pašarų ruošimo naujų pažangių 
technologijų, aukštos kokyb÷s m÷sinių galvijų auginimo, pieno kokyb÷s 
gerinimo klausimais. Tai ne tik paspartino pažangą Lietuvos agrariniame 
sektoriuje BPD įgyvendinimo laikotarpiu, bet ir sukūr÷ prielaidas 
ilgalaikiam žemdirbių ir mokslo institucijų bendradarbiavimui. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus paramos apimtis, pajamų lygio padid÷jimą ir darbo našumo 
augimo rodiklius galima teigti, kad BPD 4.1 priemon÷s 2 uždavinys yra 
įgyvendintas. 

 

3 uždavinys – pagerinti produktų kokybę. 

Veiklos sritys 

3 uždavinys buvo įgyvendinamas visose numatytose veiklos srityse (žr. 1 
uždavinio „Veiklos sritys“). Parama skirta panašaus pobūdžio investicijoms 
finansuoti, tačiau realizuojant šį uždavinį daugiau d÷mesio buvo skirta 
perdirbimo įmon÷ms. 

Įgyvendinimas 

Tiesioginių rodiklių, leidžiančių įvertinti produktų kokyb÷s gerinimą, 
nebuvo numatyta. Vertinant uždavinio pasiekimą galima naudotis 
priemon÷s pasiekimo rodikliu „Finansuotų projektų skaičius“ bei 
rezultatų rodikliais „Paramą gavusių jaunųjų ūkininkų dalis nuo 
bendro paramą gavusių ūkių skaičiaus“ ir „Paramą gavusių 
ūkininkų dalis nuo bendro įregistruotų ūkių skaičiaus“. Visi minimi 
rodikliai parodo priemon÷s ir tuo pačiu vertinamo uždavinio pasiekimo 
apimtis. (Plačiau aprašyti 1 uždavinio vertinimo dalyje „Įgyvendinimas“). 
Be min÷tų rodiklių produktų kokyb÷s gerinimo uždavinio pasiekimą tiksliau 
iliustruoja rezultatų rodiklis „Paramą gavusių žem÷s ūkio valdų, 
atitinkančių ES standartus, dalis nuo bendro paramą gavusių ūkių 
skaičiaus“. 
Visos paramą gavusios žem÷s ūkio valdos atitiko ES standartus, nes to 
reikalavo nacionaliniai reglamentuojantys dokumentai. Planuota 20 proc. 
ES standartus atitinkančių projektų dalies rodiklio reikšm÷ d÷l patirties 
BPD planavimo metu (2003 m.) trūkumo pasirinkta netiksliai – jau BPD 
įgyvendinimo metu visiems projektams buvo nustatyti reikalavimai atitikti 
ES standartus 100 proc. 
Žymų poveikį priemon÷ tur÷jo Lietuvos ūkininkų darbo sąlygoms. Pakeitus 
seną techniką į atitinkančią ES standartus, ypač pager÷jo sąlygos dirbant 
laukuose, atsirado galimyb÷s laikytis ES higienos ir veterinarijos, gyvūnų 
gerov÷s standartų gyvulininkyst÷je.  

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus paramos apimtis ir tai, kad paramą gavusios žem÷s ūkio valdos 
atitiko ES standartus, galima teigti, kad BPD 4.1 priemon÷s 3 uždavinys 
yra įgyvendintas. 

 
4 uždavinys – išsaugoti ir pagerinti aplinkos kokybę, higienos ir darbo sąlygas, 
gyvūnų gerov÷s standartus. 

Veiklos sritys 
4 uždavinys buvo įgyvendinamas visose numatytose veiklos srityse (žr. 1 
uždavinio „Veiklos sritys“). Parama skirta panašaus pobūdžio investicijoms 
finansuoti. 

Įgyvendinimas 

Tiesioginių rodiklių, leidžiančių įvertinti produktų kokyb÷s gerinimą nebuvo 
numatyta. Vertinant uždavinio pasiekimą galima naudotis priemon÷s 
pasiekimo rodikliu „Finansuotų projektų skaičius“ bei rezultatų 
rodikliais „Paramą gavusių jaunųjų ūkininkų dalis nuo bendro 
paramą gavusių ūkių skaičiaus“ ir „Paramą gavusių ūkininkų dalis 
nuo bendro įregistruotų ūkių skaičiaus“. Visi minimi rodikliai parodo 
priemon÷s ir tuo pačiu vertinamo uždavinio pasiekimo apimtis. (Plačiau 
aprašyti 1 uždavinio vertinimo dalyje „Įgyvendinimas“). 
Be min÷tų rodiklių produktų kokyb÷s gerinimo uždavinio pasiekimą tiksliau 
iliustruoja rezultatų rodiklis „Aplinkosaugos reikalavimus 
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įgyvendinusių projektų dalis“. 
Ūkininkams įsigijus naujus, mažiau aplinką teršiančius traktorius, 
kombainus ir kitas savaeiges priemones sumaž÷jo aplinkos teršimas, 
ūkiams pager÷jo galimyb÷s prisitaikyti prie ES reikalavimų ne tik aplinkos 
apsaugos, bet ir gyvūnų gerov÷s, kt. srityse. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus paramos apimtis ir tai, kad paramą gavusios žem÷s ūkio valdos 
atitiko ES standartus, galima teigti, kad BPD 4.1 priemon÷s 4 uždavinys 
yra įgyvendintas. 

 
5 uždavinys – skatinti žem÷s ūkio ir su juo susijusios veiklos įvairinimą. 

Veiklos sritys 
5 uždavinys buvo įgyvendinamas visose numatytose veiklos srityse (žr. 1 
uždavinio „Veiklos sritys“). Parama skirta alternatyvių žem÷s ūkiui veiklų 
finansavimui.  

Įgyvendinimas 

Tiesioginis rodiklis, leisiantis įvertinti šio uždavinio pasiekimo vertinimą, 
yra pasiekimo rodiklis „Finansuotų projektų skaičius – ekonomin÷s 
veiklos įvairinimo sektorius“. 
Buvo numatoma finansuoti 5 projektus. Įgyvendinimo laikotarpiu parama 
buvo suteikta 2 kartus daugiau nei planuota projektų (10 paramos 
sutarčių) šioje projektų grup÷je.  

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus, kad parama suteikta didesniam skaičiui projektų, galima teigti, 
kad BPD 4.1 priemon÷s 5 uždavinys yra įgyvendintas. 

 
BPD 4.1 priemon÷s tikslas – spartinti žem÷s ūkio valdų restruktūrizavimą, didinti 
ūkininkų pajamas iš žem÷s ūkio ir su juo susijusios veiklos, pagerinti gyvenimo, darbo ir 
gamybos sąlygas. 

Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys –įgyvendintas; 
2 uždavinys –įgyvendintas; 
3 uždavinys –įgyvendintas; 
4 uždavinys –įgyvendintas; 
5 uždavinys – įgyvendintas. 

Tikslo 
pasiekimas 

Priemon÷s tikslas vertintinas kaip visiškai pasiektas, nes buvo įgyvendinti 
visi uždaviniai, sumažintos gamybos sąnaudos žem÷s ūkyje įsigyjant 
modernią žem÷s ūkio techniką, melžimo įrangą, įdiegiant šiuolaikiškas 
gyvulių š÷rimo ir pašarų gamybos technologijas. Šių veiklų mastą atspindi 
pasiektas didesnis nei planuotas finansuotų projektų, išaugęs jaunųjų 
ūkininkų, gavusių paramą, skaičius ir didesn÷ nei numatyta paramą 
gavusių ūkininkų dalis nuo bendro įregistruotų ūkių skaičiaus, labiau nei 
planuota išaugo pajamos ir darbo našumas žem÷s ūkyje. Be to, visos 
paramą gavusios žem÷s ūkio valdos atitiko ES standartus (vietoje planuotų 
20 proc.), pakeitus senąją techniką į atitinkančią ES standartus, ypač 
pager÷jo sąlygos dirbant laukuose, atsirado galimyb÷s laikytis ES higienos 
gyvulininkyst÷je, veterinarijos, gyvūnų gerov÷s standartų, o visi finansuoti 
pagal šią priemonę projektai atitiko aplinkosauginius reikalavimus vietoje 
numatytų 90 proc.  

 
Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
Priemon÷s populiarumas parod÷, kad jos tikslai ir uždaviniai buvo labai aktualūs 

Lietuvos žemdirbiams, norintiems ir toliau dirbti žem÷s ūkio sektoriuje. Įsigyta moderni 
žem÷s ūkio technika, melžimo įranga, gyvulių š÷rimo ir pašarų gamybos technologijos leido 
s÷kmingai įgyvendinti iškeltus uždavinius: spartinti gamybos restruktūrizavimą ir 
modernizavimą, gerinti produkcijos kokybę, mažinti kai kurių gamybos proceso grandžių 
sąnaudas, pad÷jo saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, higienos ir darbo sąlygas, gyvūnų 
gerov÷s standartus. Kartu priemon÷ pad÷jo mažinti socialines ir ekonomines kaimo regionų 
problemas, susijusias su jų gyventojų užimtumu. 

D÷l šios BPD priemon÷s paremtų projektų vykdytojai modernizavo savo ūkius, sukūr÷ 
ar išsaugojo 8006 darbo vietas (6,2 karto daugiau nei planuota). Bendras sukurtų ar 
išlaikytų darbo vietų, skirtų moterims, skaičius sudar÷ 2952, jis 4,5 karto didesnis nei 
numatyta. Tačiau, jei lyginti sukurtų ir išsaugotų darbo vietų skaičių su pasirašytose 
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paramos sutartyse planuojamais rodikliais, bendrų darbo vietų skaičius įvykdytas 85 proc. 
Daugiausia tai susiję su analizuojamo laikotarpio pradžioje atsiradusiu darbo j÷gos trūkumu 
kaime, o v÷liau – su ekonominiu sunkmečiu, be to, dalis pareišk÷jų realiai neįvertino, kiek 
žmogiškųjų išteklių įmanoma sutaupyti įsigijus modernią žem÷s ūkio techniką ir kitus 
įrengimus. 

Įgyvendinant BPD 4.1 priemonę, vietoje 700 planuotų papildomai sukurta 2126 darbo 
vietos, iš jų 919 papildomų darbo vietų moterims (numatyta 350), t. y. planiniai rodikliai 
viršyti atitinkamai 3,5 kartus ir 2,6 karto. Moterims įsteigtos darbo vietos sudaro tik 44 
proc. visų d÷l priemon÷s sukurtų darbo vietų, nes dauguma remtų projektų buvo skirti 
žem÷s ūkio darbų mechanizavimui, o su mechanizmais daugiau dirba vyrai. Pagal 
pasirašytas paramos sutartis numatytos pasiekti papildomų darbo vietų rodiklių reikšm÷s 
taip pat smarkiai viršytos: bendras d÷l priemon÷s sukurtų / išlaikytų papildomų darbo vietų 
skaičius buvo didesnis nei planuota 1,45 karto, o moterų – 1,77 karto. 

Paramos suteikimas pagal šią priemonę prisid÷jo prie ilgalaikio ūkių struktūros 
gerinimo ir užtikrino ekonomiškai stiprių, konkurencingų žem÷s ūkio vienetų pl÷trą. Ypač 
naudinga parama buvo mažesniems ūkiams, kurie nebūtų gal÷ję vien savo l÷šomis 
įgyvendinti pl÷tros planų ar išlikti. Įsigiję modernios žem÷s dirbimo technikos stambesnieji 
ūkiai pl÷t÷ dirbamos žem÷s plotus. SD atlikto tyrimo duomenimis vien 2005–2007 m. 
laikotarpiu daugiau kaip 100 ha turinčių ūkių grup÷s naudojamas ŽŪN plotas išaugo 19 
proc., nors bendras ūkių naudojamas žem÷s naudmenų plotas šalyje sumaž÷jo 5 proc. 

Apibendrinant priemon÷s pasiekimų ir rezultatų rodiklių įgyvendinimą, priemon÷ 
vertintina teigiamai, nors ne visi rodikliai pasiekti. Planinių rodiklių reikšmių 
neįgyvendinimas šioje priemon÷je susijęs su „atramin÷s” informacijos ir patirties trūkumu 
planuojant naujų priemonių rodiklius, ypač su nepasitvirtinusiomis prognoz÷mis d÷l 
numatytų projektų finansavimo apimčių. 

BPD 4.1 priemon÷s paramos dydis sudar÷ apie pusę BPD IV prioriteto BPD 4.1–4.7 
priemon÷ms skirtos paramos. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad BPD įgyvendinimo laikotarpiu 
pagal šią priemonę parama pasinaudojo tik 692 žem÷s ūkio subjektai (apie 15 proc. 
prekinių ūkių), ši parama išlieka aktuali daugeliui perspektyvių smulkesnių ūkių, nes 
Lietuvos ūkininkų šeimos ūkiai, valdantys iki 150 ha, traktoriams, kombainams ir žem÷s 
ūkio mašinoms skiria apie 1,5–2 kartus mažiau finansinių išteklių, lyginant su tokio pat 
dydžio Vakarų Europos ūkiais (Lietuvos žem÷s ir maisto ūkis, 2009, Vilnius, LAEI, p. 33). 
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2.3.1.2 EŽŪOGF priemon÷. BPD 4.2 priemon÷. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas  

Lietuvoje palyginti didelis užimtųjų skaičius žem÷s ūkyje, tačiau ūkininkaujančių 
gyventojų amžiaus struktūra n÷ra palanki žem÷s ūkio pl÷trai, nes BPD įgyvendinimo 
pradžioje žemdirbių iki 40 metų amžiaus dalis siek÷ tik 14 proc. Jauniesiems ūkininkams, 
tuo labiau besikuriantiems, d÷l pajamų trūkumo buvo sud÷tinga modernizuoti ir pl÷sti savo 
ūkius. Šiai problemai spręsti jau 2000–2004 m. pagal SAPARD jauniesiems ūkininkams buvo 
suteiktas prioritetas naudotis ES parama. BPD 4.2 priemon÷ pratęs÷ jaunimo skatinimo 
ūkininkauti procesą. 

 
Tikslas ir uždaviniai 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Siekiant pad÷ti modernizuoti žem÷s ūkio valdas ir neutralizuoti ūkininkų sen÷jimo 
pasekmes daugelyje kaimo vietovių skatinti jaunuosius ūkininkus imtis žem÷s ūkio 
veiklos. 
• Skatinti jaunųjų ūkininkų skaičiaus did÷jimą (1); 
• Teikti įsikūrimo paramą jauniesiems ūkininkams kaip pagrindą tolesnei ūkio pl÷trai 

(2); 
• Panaudoti jaunųjų ūkininkų pranašumus, prisitaikant prie pasikeitusių moderniųjų 

technologijų ir naujos verslo aplinkos (3); 
Priemon÷s 
uždaviniai 

• Suteikti galimybes jauniesiems ūkininkams užsitikrinti pakankamas pajamas ir 
tinkamą gyvenimo lygį sau, šeimos nariams ir kitiems ūkiuose dirbantiems 
asmenims (4). 

 
Šioje priemon÷je veiklos sritys nebuvo numatytos. 
 
Priemon÷s finansinis įgyvendinimas  
 
Pagal BPD 4.2 priemonę buvo planuota paskirstyti 16,334 mln. EUR paramą (2004- 

04-30 BPD priedas). Po l÷šų perskirstymo pagal atskirų priemonių pareišk÷jų poreikį 
galutiniame etape planuojama paskirstyti pagal šią priemonę paramos suma buvo 
sumažinta iki 16,119 mln. EUR (2009-06-30 BPD priedas). 

Kvietimai teikti paraiškas pagal BPD 4.2 priemonę vyko du kartus – 2004 ir 2005 m. 
2004 m. gautos 375 paraiškos, pasirašytos 337 paramos sutartys, o 2005 m. gautos 378 
paraiškos, pasirašytos 339 paramos sutartys. Iš viso pagal šią priemonę buvo gauta 755 
paraiškos, pasirašyta 690 paramos sutarčių, įgyvendinti 676 projektai. 

 
Pav. 85. BPD 4.2 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius vnt. 
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Visoms paramos sutartims finansuoti buvo planuojama paskirstyti 16,164 mln. EUR 

BPD l÷šų. 2004–2009 m. laikotarpiu išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos 
sudar÷ 16,119 mln. EUR, iš jų 12,089 mln. ES l÷šos (75,0 proc.).  
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Pav. 86. BPD 4.2 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas  
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, mln. EUR77.   
  

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos
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BPD įgyvendinimo laikotarpiu buvo išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK 

100 proc. 2009-06-30 BPD priede priemonei įgyvendinti skirtų visų l÷šų ir 100 proc. ES 
skirtų l÷šų.  

Vertinant priemon÷s įgyvendinimo eigą, pažym÷tinas pareišk÷jų aktyvumas, nes 
paramos sutarčių pasirašyta 74 proc. daugiau nei planuota, ir įgyvendinimo operatyvumas, 
nes 99 proc. projektų buvo baigti įvykdyti iki 2007 m. pabaigos.  

Daugiausia projektų įgyvendinta ir atitinkamai paramos gauta Kauno (124 projektai) ir 
Šiaulių (116 projektų) apskrityse, mažiausiai Utenos (24 projektai) ir Alytaus (25 projektai) 
apskrityse. 

 
Pav. 87. Paramos pagal BPD 4.2 priemonę pasiskirstymas pagal apskritis, proc.  
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Situacija truputį keičiasi skaičiuojant paramą vienam hektarui ŽŪN: Taurag÷s 

apskrityje 1 ha ŽŪN paramos teko daugiausia, tris kartus daugiau palyginus su mažiausiai 
gavusia Utenos apskritimi. 

                                           
77 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo. 
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L÷šų, skirtų vienam projektui, dydžiai apskrityse buvo beveik lygūs, skirtumas tarp 
mažiausio ir didžiausio įgyvendinto projekto sudar÷ vos 3,5 proc. 

 
Pav. 88. Paramos pagal BPD 4.2 priemonę pasiskirstymas apskritimis, EUR/ha ŽŪN. 
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Priemon÷s įgyvendinimas 2008 ir 2009 m. 
 
2008 m. buvo įgyvendinti paskutiniai šeši projektai, o išmok÷tos ir pripažintos 

tinkamomis deklaruoti EK l÷šos iš viso sudar÷ 0,117 mln. EUR, iš jų ES l÷šos – 0,088 mln. 
EUR (75,0 proc.). 

2009 m. jokia veikla šioje priemon÷je nebuvo vykdoma, l÷šos nebuvo mokamos. 
 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui 
 
S÷kmingam BPD 4.2 priemon÷s tikslų ir uždavinių įgyvendinimui įtakos tur÷jo 

analogiški veiksniai kaip ir BPD 4.1 priemon÷s: palankios kreditavimo sąlygos bankuose, 
Žem÷s ūkio paskolų garantijų fondo veikla, BPD įgyvendinimo laikotarpiu žemdirbiams 
palankesn÷s žem÷s ūkio produktų kainos, auganti žaliavinio pieno, grūdų ir m÷sos 
paklausa, taip pat sparčiai did÷jančios žemdirbių pajamos ir darbo užmokestis 
agrariniame sektoriuje (žr. 4.1.3. dalį) ir žemdirbiams palanki tolesn÷ ES politikos 
perspektyva. Be min÷tų veiksnių galima išskirti du papildomus faktorius, tur÷jusius įtakos 
BPD 4.2 priemon÷s įgyvendinimui. 

 
• KPP priemon÷ „Ankstyvas pasitraukimas iš žem÷s ūkio gamybos“ 
S÷kmingam jaunųjų žem÷s savininkų ūkių steigimuisi didel÷s reikšm÷s tur÷jo 2004–

2006 m. KPP priemon÷ „Ankstyvas pasitraukimas iš žem÷s ūkio gamybos“, paskatinusi 
priešpensinio amžiaus žemdirbius perleisti ūkius jauniesiems ūkininkams. D÷l KPP priemonių 
mokamos kompensacin÷s išmokos MPŪV ir ekologinį ūkį pl÷tojantiems ūkininkams paskatino 
jaunuosius ūkininkus steigti ūkius ir pl÷sti jų veiklą. BPD 4.2 priemon÷s s÷kmingą 
įgyvendinimą l÷m÷ ir ūkininkų galimyb÷s pasinaudoti parama ES aplinkosauginių standartų 
diegimui pagal 2004–2006 m. KPP priemonę ,,Standartų laikymasis“. 

 
• Jaunimo emigracija 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu stipr÷jo ir veiksnių, mažinančių Lietuvos jaunimo 

aktyvumą dalyvauti šioje priemon÷je, įtaka. Žemdirbio profesija ir gyvenimas kaime daliai 
jaunų žmonių tampa vis mažiau patrauklūs. Be to, Lietuvai tapus ES nare, jaunimui atsiv÷r÷ 
daug galimybių dirbti ir mokytis kitose šalyse, tod÷l savo planus prad÷ti ūkininkauti 
Lietuvoje jie atid÷jo v÷lesniam laikui. Emigravusiųjų iš Lietuvos 20–39 metų amžiaus 
žmonių dalis 2004–2006 m. sudar÷ apie 60 proc. visų emigrantų, ir tai sumažino potencialių 
šios priemon÷s pareišk÷jų skaičių. 

 
Priemon÷s įgyvendinimo problemos  
 
BPD 4.2 priemon÷ pasižym÷jo dideliu populiarumu ir jos įgyvendinimas vyko gana 

sklandžiai, pagrindin÷s BPD IV prioriteto problemos pasireišk÷ nedideliu mastu, tačiau 
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įgyvendinimo metu iškilo specifin÷ problema – nustatytas per trumpas sprendimų pri÷mimo 
terminas.  

 
 

Lentel÷ 104. Priemon÷s įgyvendinimo problemos ir jų sprendimo būdai 

Problemos Sprendimo būdai 

Per trumpas sprendimo pri÷mimo 
terminas – projektams, kurie 
tinkamais gauti paramą buvo 
pripažinti apeliacin÷s komisijos 
arba teismo sprendimu, buvo 
pasibaigęs EK reglamentu 
nustatytas 12 m÷n. terminas nuo 
ūkininko įregistravimo ūkio iki 
sprendimo skirti paramą pri÷mimo 
datos. 

2006 m lapkričio 6 d. raštu Nr. 2D-5299 (12 59) buvo 
kreiptasi į EK prašant atsakyti, ar projektus, kurie 
apeliacin÷s komisijos arba teismo sprendimu pripažinti 
tinkamais gauti paramą, galima finansuoti ES l÷šomis, 
nors 2004 m balandžio 29 d. Komisijos reglamento 
(EB) Nr. 817/2004, nustatančio išsamias Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 d÷l Europos žem÷s 
ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos 
kaimo pl÷trai taikymo taisykles, 5 straipsnyje 
nustatytas 12 m÷n. terminas jau yra pasibaigęs. Iš EK 
2006 m. gruodžio 28 d. buvo gautas leidimas tokius 
projektus finansuoti ES l÷šomis (nustatyti kaip tinkami 
finansuoti). 

 
Priemon÷s įgyvendinimas buvo derinamas su kitomis BPD IV prioriteto ir KPP 

priemon÷mis.  
Sinergijos efektas buvo pasiektas derinant šią priemonę su BPD 4.1 priemone: 

ūkininkai, dalyvaudami BPD 4.2 priemon÷je, tuo pačiu metu gal÷jo teikti paraišką ir pagal 
BPD 4.1 priemonę, o parama gauta jaunųjų ūkininkų įsikūrimui gal÷jo būti panaudota kaip 
privatus įnašas, įgyvendinant projektą, pateiktą pagal BPD 4.1 priemonę. 

 
Tikslo ir uždavinių pasiekimo analiz÷  
 
BPD 4.2 priemon÷s tikslo buvo siekiama gyvendinant 4 uždavinius. 
 

1 uždavinys – skatinti jaunųjų ūkininkų skaičiaus did÷jimą. 

Veiklos sritys 
Šioje priemon÷je veiklos sritys nebuvo išskirtos. Parama buvo teikiama 
neatsižvelgiant į jaunųjų ūkininkų veiklos pobūdį, svarbiausiu kriterijumi 
laikant ūkininkų amžių. 

Įgyvendinimas 

Visi planiniai rodikliai gali būti panaudoti uždavinio pasiekimo vertinimui, 
tačiau tinkamiausi yra pasiekimo rodiklis „Paramą gavusių jaunųjų 
ūkininkų skaičius“, rezultatų rodiklis „Paramą gavusių ūkininkų 
dalis nuo bendro įregistruotų ūkių skaičiaus“ bei poveikio rodiklis 
„Jaunesnių nei 40 metų ūkininkų dalis nuo bendro ūkininkų 
skaičiaus“.  
Priemon÷s pasiekimo rodiklio „Paramą gavusių jaunųjų ūkininkų skaičius“ 
įgyvendinimas ženkliai viršijo lūkesčius. Rengiant BPD buvo planuota, kad 
bus paremta 400 projektų, tuo tarpu įgyvendinti 676 projektai, t. y. 169 
proc. lyginant su numatytais. Didžioji dalis projektų buvo įvykdyti 2005 ir 
2006 m., 2007 m. įgyvendinta 60 projektų (9 proc. visų paremtų projektų), 
2008 m. – 6 projektai (0,7 proc. visų paremtų projektų). Tokia projektų 
įgyvendinimo eiga rodo, kad priemon÷ buvo s÷kmingai administruojama, 
ūkininkai paramą panaudojo per gan÷tinai trumpą laikotarpį.  
Vienas rezultato rodiklis nebuvo įgyvendintas. Paramą gavusių jaunųjų 
ūkininkų dalis nuo bendro jų ūkių skaičiaus sudaro tik 0,7 proc., t. y. 1,3 
proc. punkto mažesn÷ nei planuoti 2 proc. Mažesnes nei numatyta šio 
rodiklio reikšmes l÷m÷ BPD įgyvendinimo laikotarpiu pasikeitusi ūkių 
apskaita. Be to, analizuojamu periodu Lietuvoje labai išaugo bendras (1,8 
karto) ir jaunųjų ūkininkų registruotų ūkių skaičius (2,3 karto). Ypač jis 
did÷jo BPD rengimo laikotarpiu, vien per 2003 m. jaunųjų ūkininkų 
skaičius, apspręstas siekio gauti ES paramą, padid÷jo 1,5 karto. 
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui buvo svarbiausias veiksnys, nul÷męs 
pastarųjų dalies bendrame ūkininkų skaičiuje augimą. 2004–2008 m. 
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jaunųjų ūkininkų kiekis vidutiniškai sudar÷ 16 proc. ir atitiko planuotą 
rodiklio reikšmę. Lyginant su 2003 m. ūkininkų iki 40 metų dalis tarp 
bendro ūkininkų skaičiaus padid÷jo 4 proc. punktais. Šis rezultatas ypač 
svarbus, atsižvelgiant į Lietuvos ūkininkų amžiaus struktūrą, nes 2009 m. 
sausio 1 d. šešiasdešimtmečiai ir vyresni buvo net 44,4 proc. registruotų 
ūkininkų (4.2.3. pav.). Apie penktadalis prieaugio gautas d÷l įgyvendintų 
projektų įsikūrus 676 naujų jaunųjų ūkininkų ūkių, kurie 2008 m. sudar÷ 4 
proc. visų registruotų jaunųjų ūkininkų ūkių. 
 
Pav. 89. Registruotų ūkininkų ūkių struktūra pagal amžių 2009 m. 
pradžioje. 

 

50-59 metų
18,3%

40-49 metų
 19,6%

iki 40 metų 
17,7%

60 metų ir vyresni 
44,4%

 
Šaltinis: ŽŪIKVC duomenys 
 
Visi pateikti planiniai rodikliai rodo, kad priemon÷ buvo įgyvendinta didesne 
nei numatyta apimtimi. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus paramos apimtis ir jos poveikį ūkininkų amžiaus struktūrai galima 
teigti, kad BPD 4.2 priemon÷s 1 uždavinys yra įgyvendintas. 

 
2 uždavinys – teikti įsikūrimo paramą jauniesiems ūkininkams kaip pagrindą 
tolesnei ūkio pl÷trai. 

Veiklos sritys 
Šios priemon÷s veiklos sritys nebuvo išskirtos. Parama teikta 
neatsižvelgiant į jaunųjų ūkininkų veiklos pobūdį, svarbiausiu kriterijumi 
laikant paramos gav÷jų amžių. 

Įgyvendinimas 

Visi planiniai rodikliai gali būti panaudoti uždavinio pasiekimo vertinimui, 
tačiau tinkamiausieji atskleidžia priemon÷s suderinamumą su kitomis 
paramos priemon÷mis ir parodo jaunųjų ūkininkų interesą bei galimybes 
suformuoti pagrindą tolimesnei ūkinei veiklai. Tokie planiniai rodikliai buvo 
rezultatų rodikliai „Jaunųjų ūkininkų, dalyvaujančių kitose kaimo 
pl÷tros priemon÷se skaičius“ ir „Jaunųjų ūkininkų, per÷musių ūkius 
iš dalyvaujančių priemon÷je „Ankstyvas pasitraukimas iš prekin÷s 
žem÷s ūkio gamybos skaičius“  
Kaip ir tik÷tasi, jaunieji ūkininkai, paramą, gaunamą pagal BPD 4.2 
priemonę, derino su dalyvavimu kitose priemon÷se. Buvo planuota, kad 
kitose priemon÷se dalyvaus 100 ūkininkų, teikiančių paraiškas gauti 
paramai, skirtai jauniesiems ūkininkams, o tai tesudar÷ tik 25 proc. 
numatyto pareišk÷jų skaičiaus. Tačiau, d÷l daug didesnio jaunųjų ūkininkų 
aktyvumo šioje priemon÷je, bendras jaunųjų ūkininkų, dalyvaujančių kitose 
priemon÷se, skaičius taip pat viršijo lūkesčius 2,5 karto. Iš 676 projektus 
įgyvendinusių ūkininkų, paramą jauniesiems ūkininkams su parama iš kitų 
priemonių derino 249, t. y. 37 proc. projektus įgyvendinusių vykdytojų, 
vietoje planuotų 25 proc. 
110 jaunųjų ūkininkų, pasirašiusių paramos sutartis pagal BPD 4.2 
priemonę per÷m÷ ūkius iš asmenų, kurie pasinaudojo KPP priemone 
„Ankstyvas pasitraukimas iš žem÷s ūkio gamybos“. Tai viršijo BPD planuotą 
rezultato rodiklį 1,1 karto (planuotas rodiklis 100). 
Pateikti rodikliai rodo, kad jaunieji ūkininkai buvo aktyvesni dalyvaudami 
įvairiose paramos priemon÷se nei buvo planuota. 

Uždavinio Įvertinus paramos apimtis ir jaunųjų ūkininkų aktyvumą dalyvaujant 
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pasiekimas paramos, skirtos įsikūrimui ir pagrindo tolimesnei veiklai sudarymui, 
programose galima teigti, kad BPD 4.2 priemon÷s 2 uždavinys yra 
įgyvendintas. 

 
 

3 uždavinys – panaudoti jaunųjų ūkininkų pranašumus, prisitaikant prie 
pasikeitusių moderniųjų technologijų ir naujos verslo aplinkos. 

Veiklos sritys 
Šios priemon÷s veiklos sritys nebuvo išskirtos. Parama teikta 
neatsižvelgiant į jaunųjų ūkininkų veiklos pobūdį, svarbiausiu kriterijumi 
laikant paramos gav÷jų amžių. 

Įgyvendinimas 

Tiesioginių rodiklių, kurie leistų įvertinti jaunųjų ūkininkų pranašumų 
panaudojimą nebuvo numatyta. Vertinant uždavinio pasiekimą galima 
naudotis priemon÷s rezultatų rodikliu „Vidutinis jaunojo ūkininko 
ūkio dydis“, kuris parodo paramos gav÷jų veiklos apimtis, o tuo pačiu ir 
galimybes panaudoti modernias technologijas bei geb÷jimus prisitaikyti prie 
kintančių verslo sąlygų. 
Rengiant BPD priemonių rodiklius buvo planuojama, kad vidutinis jaunojo 
ūkininko ūkio dydis bus tik 10 ha. Vidutinis paramą gavusio jaunojo 
ūkininko ūkio dydis buvo net 110 ha, t. y. 11 kartų didesnis nei planuota 
BPD.  

Uždavinio 
pasiekimas 

Šis rodiklis tik iš dalies atspindi uždavinio pasiekimą, tačiau bendra 
priemon÷s apimtis bei kitų rodiklių pasiekimo vert÷s leidžia teigti, kad BPD 
4.2 priemon÷s 3 uždavinys yra įgyvendintas. 

 
4 uždavinys – suteikti galimybes jauniesiems ūkininkams užsitikrinti pakankamas 
pajamas ir tinkamą gyvenimo lygį sau, šeimos nariams ir kitiems ūkiuose 
dirbantiems asmenims. 

Veiklos sritys 
Šios priemon÷s veiklos sritys nebuvo išskirtos. Parama teikta 
neatsižvelgiant į jaunųjų ūkininkų veiklos pobūdį, svarbiausiu kriterijumi 
laikant paramos gav÷jų amžių. 

Įgyvendinimas 

Tiesioginis rodiklis, kuris leistų įvertinti šio uždavinio pasiekimą yra 
poveikio rodiklis „Pajamų lygio pokytis tarp jaunųjų ūkininkų“. 
Šis rodiklis atspindi ne vien šio uždavinio pasiekimo lygį, bet leidžia vertinti 
ir visos priemon÷s efektyvumą. Nors pajamų augimui įtaką dar÷ keletas 
veiksnių (tiesiogin÷ parama, augančios žem÷s ūkio produkcijos kainos ir 
kt.), tačiau investicin÷ parama jauniesiems ūkininkams, skirta ūkio 
modernizavimui, įneš÷ ypač svarų ind÷lį, nes sukūr÷ prielaidas ilgalaikiam ir 
stabiliam, darbo našumo augimu paremtam, pajamų did÷jimui ateityje. 
Planuotas vidutinis metinis jaunųjų ūkininkų pajamų pokytis buvo 5 proc. 
Tačiau pasiekti rezultatai net kelis kartus pranoko lūkesčius. Kaip rodo ūkių 
apskaitos duomenų tinklo duomenys, 2004–2007 m. laikotarpiu žem÷s 
savininkų, tarp jų ir jaunųjų ūkininkų pajamos augo ypač sparčiai. 
Bendrasis pelnas su subsidijomis gamybai, tenkantis 1 ha ŽŪN, jaunųjų 
ūkininkų ūkiuose išaugo nuo 227 EUR (784 Lt) 2003 m. iki 392 EUR (1353 
Lt) 2008 m. Nors 2008 m. d÷l prasid÷jusios ekonomin÷s kriz÷s jaunųjų 
ūkininkų pelnas su subsidijomis, tenkantis 1 ha ŽŪN sumaž÷jo 10 proc. 
punktų, kasmetinis pokytis 2004–2008 m. vidutiniškai sudar÷ 12 proc., t. 
y. 7 proc. punktais viršijo planuotą augimo tempą.  

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus jaunųjų ūkininkų pajamų augimo dinamiką galima teigti, kad BPD 
4.2 priemon÷s 4 uždavinys yra įgyvendintas. 

 
Analizuojant priemon÷s rodiklių įgyvendinimą, priemon÷s poveikis vertintinas 

teigiamai, nors ne visi rodikliai pasiekti. 
 

BPD 4.2 priemon÷s tikslas – siekiant pad÷ti modernizuoti žem÷s ūkio valdas ir 
neutralizuoti ūkininkų sen÷jimo pasekmes daugelyje kaimo vietovių, skatinti jaunuosius 
ūkininkus imtis žem÷s ūkio veiklos. 

Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys – įgyvendintas; 
2 uždavinys – įgyvendintas; 
3 uždavinys – įgyvendintas; 
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4 uždavinys – įgyvendintas. 

Tikslo 
pasiekimas 

Priemon÷s tikslo pasiekimas vertintinas kaip pasiektas, nes buvo 
įgyvendinti visi uždaviniai, o suteikta parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 
buvo vienas svarbiausių veiksnių, nul÷musių jaunųjų ūkininkų dalies 
bendrame ūkininkų skaičiuje augimą (2004–2008 m. jaunųjų ūkininkų dalis 
vidutiniškai sudar÷ 16 proc. ir, lyginant su 2003 m. ūkininkų iki 40 metų 
dalis tarp bendro ūkininkų skaičiaus padid÷jo 4 proc.). Taip pat išaugo 
jaunųjų ūkininkų pajamos. Be to, jaunieji žem÷s savininkai, gavę paramą 
pagal BPD 4.2 priemonę, 2 kartus aktyviau, nei planuota, derino su 
dalyvavimu kitose BPD žem÷s ūkiui skirtose priemon÷se. Vidutinis paramą 
gavusio jaunojo ūkininko ūkio dydis buvo net 110 ha, t. y. 11 kartų 
didesnis nei planuota BPD.  

 
Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
Priemon÷s populiarumas ir greitas, 2007 m. 99 proc. baigtas, projektų įgyvendinimas 

parod÷, kad priemon÷s tikslai ir uždaviniai buvo labai aktualūs Lietuvos jaunimui, norinčiam 
vykdyti žem÷s ūkio veiklą, o taip pat vyresniems ūkininkams, suinteresuotiems, kad vaikai 
pratęstų šeimos ūkininkavimo tradicijas. Suteikta parama leido įgyvendinti visus iškeltus 
uždavinius: skatino jaunųjų ūkininkų skaičiaus did÷jimą, nes įsikūrimo parama jauniesiems 
ūkininkams tapo pagrindu tolesnei ūkio pl÷trai, pad÷jo panaudoti jaunųjų ūkininkų 
pranašumus, prisitaikant prie pasikeitusių moderniųjų technologijų ir naujos verslo aplinkos, 
suteik÷ galimybes jauniesiems ūkininkams užsitikrinti pakankamas pajamas ir tinkamą 
gyvenimo lygį sau, šeimos nariams ir kitiems ūkiuose dirbantiems asmenims. 

Jaunieji ūkininkai, įgyvendindami projektus, sukūr÷ ar išsaugojo 709 papildomas darbo 
vietas palyginus su planuotomis BPD priede 460 tokiomis darbo vietomis (neįskaitant apie 
300 darbo vietų, sukurtų „dvigubuose“ projektuose, kur vienam projektui ūkininkai bendrai 
panaudojo BPD 4.1 ir 4.2 priemonių paramą), tai daugiausia l÷m÷ priemon÷s įgyvendinimo 
laikotarpiu atsiradęs darbo j÷gos trūkumas kaime ir pareišk÷jų nesugeb÷jimas planavimo 
laikotarpiu įvertinti visų modernios žem÷s ūkio dirbimo technikos galimybių taupyti 
žmogiškuosius išteklius. 

Rodiklio „Bendros sukurtos / išlaikytos darbo vietos“ pakeitus sukurtų darbo vietų 
skaičiavimo metodiką buvo atsisakyta, nes visos pagal šią priemonę sukurtos darbo vietos 
laikomos papildomomis ir parodomos poveikio rodikliuose, o dvigubų projektų (tokių buvo 
249) darbo vietos, siekiant išvengti dvigubo skaičiavimo, rodomos BPD 4.1 priemon÷je t. y., 
prie pagrindinių investicijų priemon÷s rodiklių. 

 Paramos suteikimas pagal šią priemonę tur÷jo įtakos Lietuvos ūkių stambinimo 
procesui. Šios priemon÷s pagalba kuriamo ūkio dydis vidutiniškai sudar÷ 110 ha, ir buvo 7,6 
karto didesnis nei vidutinis ūkininko ūkio dydis Lietuvoje 2008 m. (ūkininkų registro 
duomenimis vidutinis registruoto ūkininko ūkio dydis Lietuvoje tesiek÷ 14,4 ha).  

Įgyvendinant šią priemonę kūr÷si modernūs ir konkurencingi ūkiai. Daugelis 
žemdirbių, teikę paraiškas pagal BPD 4.2 priemonę (38 proc.), kartu dalyvavo ir kitose 
priemon÷se, daugiausia priemon÷je BPD 4.1, pirko modernią ir našią techniką. Be to, tyrimų 
duomenys rodo, kad jaunųjų ūkininkų investicijos pasižym÷jo dideliu inovatyvumo 
laipsniu78.  

Investicijos pagal BPD 4.2 priemonę, kaip ir pagal BPD 4.1 priemonę, turi ilgalaikį 
poveikį žem÷s ūkio sektoriaus konkurencingumo rodikliams: darbo našumo ir inovatyvumo 
žem÷s ūkyje augimui, žemdirbių pajamų augimui, žem÷s ūkio ir maisto produktų eksporto 
pl÷trai. 

 
 
 

                                           
78 Inovacijų pl÷tra modernizuojant ūkininkų ūkius, dalyvaujančius BPD priemon÷se. Ataskaita parengta 

pagal LR ŽŪM užsakomąjį taikomąjį tyrimą Nr. E-02-30 / 2007, 2007, 7-9 p. 



Kokybinio ir kiekybinio pasiektų Lietuvos 2004–2006 m. BPD tikslų  
ir uždavinių vertinimo galutin÷ ataskaita 

 

 

2.3.1.3  EŽŪOGF priemon÷. BPD 4.3 priemon÷. Žem÷s ūkio produktų perdirbimo 
ir rinkodaros gerinimas  

Maisto produktų ir g÷rimų pramon÷ yra viena svarbiausių Lietuvos apdirbamosios 
pramon÷s šakų. Tačiau Lietuvos žem÷s ūkio produktų perdirbimo įmon÷s, palyginti su ES 
senbuv÷mis šalimis gamina mažesnio asortimento ir mažesn÷s prid÷tin÷s vert÷s produkciją. 
Didel÷s produkcijos vieneto gamybos sąnaudos, gana mažas įmonių darbo našumas, nuolat 
kylančios gaminamų produktų kokyb÷s ir rinkodaros problemos mažina Lietuvos 
perdirbamosios pramon÷s konkurencingumą. Be to, žem÷s ūkio produktus perdirbančios 
įmon÷s susiduria su problemomis įgyvendindamos aplinkosaugos reikalavimus, ypač 
susijusius su nuotekų valymu ir perdirbimo atliekų tvarkymu. Papildomų išlaidų taip pat 
reikalauja naujausių Bendrijos standartų laikymosi užtikrinimas. Teikiant paramą pagal šią 
priemonę buvo tik÷tasi, kad perdirbimo įmon÷s gal÷s greičiau pašalinti esamus trūkumus ir 
modernizuoti perdirbimo procesus bei pagerinti rinkodarą. 

 
Tikslas ir uždaviniai 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Modernizuoti ir racionalizuoti žem÷s ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, pagerinti jų 
konkurencingumą ir padidinti prid÷tinę vertę. 
• Pagerinti arba racionalizuoti rinkodaros kanalus ir perdirbimo procesus (1); 
• Pagerinti produktų paruošimą ir pristatymą (2); 
• Skatinti atliekų mažinimą taip pat atliekų ir subproduktų efektyvesnį panaudojimą 
(3); 

• Diegti naujas technologijas (4); 
• Sudaryti sąlygas inovacijų diegimo investicijoms (5); 
• Pagerinti kokybę, kontrolę ir monitoringą (6); 
• Pagerinti ir kontroliuoti sanitarijos ir higienos sąlygas (7); 

Priemon÷s 
uždaviniai 

• Apsaugoti aplinką (8). 
  Uždaviniai 

− pieno perdirbimas (šiame sektoriuje remiamas tik atliekų 
perdirbimas ir tvarkymas, specializuotų pieno produktų transporto 
priemonių, naujų pieno perdirbimo įrenginių ir mechanizmų, būtinų 
aplinkosaugos, veterinarijos, higienos ir gyvūnų gerov÷s 
standartams diegti, įsigijimas) ir rinkodara; 

(1) (2) (3) 
(4) (5) (6) 
(7) (8) 

− m÷sos (jautienos, kiaulienos, avienos, arklienos ir paukštienos) ir 
kiaušinių perdirbimas (šiame sektoriuje neteikiama parama 
skerdyklų statybai) ir rinkodara;  

(1) (2) (3) 
(4) (5) (6) 
(7) (8) 

− augalininkyst÷s produktų (javų (išskyrus miežius salyklui), linų, 
baltyminių ir aliejinių augalų perdirbimas (taip pat pirminis rapsų 
perdirbimas biokuro gamybai) ir rinkodara; 

(1) (2) (3) 
(4) (5) (6) 
(7) (8) 

Veiklos 
sritys 

− vaisių, uogų, daržovių, bulvių (išskyrus bulves krakmolui) ir grybų 
perdirbimas, ir rinkodara. 

(1) (2) (3) 
(4) (5) (6) 
(7) (8) 

 
Priemon÷s finansinis įgyvendinimas  
 
Pagal BPD 4.3 priemonę buvo planuota paskirstyti 30,114 mln. EUR paramos sumą 

(2004-04-30 BPD priedas). Po l÷šų perskirstymo, atsižvelgiant į atskirų priemonių 
pareišk÷jų poreikį, galutiniame etape šios priemon÷s planin÷ paramos suma buvo sumažinta 
iki 26,007 mln. EUR (2009-06-30 BPD priedas). 

Kvietimai teikti paraiškas pagal BPD 4.3 priemonę vyko tris kartus: vienas kvietimas 
teikti paraiškas – 2004 m. ir du kvietimai teikti paraiškas 2005 m.. 2004 m. buvo gauta 14 
paraiškų, iš jų pasirašyta 12 paramos sutarčių, o 2005 m. gauta 31 paraiška, iš jų 
pasirašytos 24 paramos sutartys. Iš viso pagal šią priemonę buvo gautos 45 paraiškos, o 
buvo pasirašytos 36 paramos sutartys. 
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Pav. 90. BPD 4.3 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius vnt. 
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Visoms paramos sutartims finansuoti buvo planuojama paskirstyti 27,124 mln. EUR. 

BPD įgyvendinimo laikotarpiu išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos 
sudar÷ 26,117 mln. EUR, iš jų 19,323 mln. EUR ES l÷šos (74,0 proc.).  

 
Pav. 91. BPD 4.3 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, mln. EUR79. 
 

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos
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2004–2009 m. laikotarpiu buvo išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK 

100,4 proc. nuo 2009-06-30 BPD priedo priemonei įgyvendinti skirtų visų l÷šų.  
Vertinant priemon÷s įgyvendinimo eigą, pažym÷tina, kad priemon÷ įvykdyta 

s÷kmingai, pareišk÷jų aktyvumas buvo gana didelis, nes vietoje planuotų 30 įgyvendinti 35 
projektai. BPD 4.3 priemon÷s projektai išsiskyr÷ savo sud÷tingumu ir reikalavo gana ilgo 
laiko projektams įgyvendinti. 

L÷šų teritorin÷ sklaida priklaus÷ nuo žem÷s ūkio produkciją perdirbančios pramon÷s 
įmonių išsid÷stymo regionuose. Daugiausia paramos l÷šų gavo Panev÷žio, Šiaulių ir Vilniaus 
apskritys, mažiausia – Alytaus ir Utenos apskritys. Įgyvendinto projekto dydis svyravo nuo 
17,785 tūkst. EUR iki 1 mln. EUR.  

 
 
 
 
 

                                           
79 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo. 
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Pav. 92. Paramos pagal BPD 4.3 priemonę pasiskirstymas pagal apskritis, proc. 
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Priemon÷s įgyvendinimas 2008 ir 2009 m. 
 
2008 m. iš viso pagal šią priemonę buvo baigta įgyvendinti 7 projektai, išmok÷tos ir 

pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 6,223 mln. EUR, iš jų ES l÷šos – 4,590 
mln. EUR (73,8 proc.). 

Per 2009 m. baigti įgyvendinti 4 projektai, iš viso 2009 m. išmok÷tos ir pripažintos 
tinkamomis deklaruoti EK sudar÷ 1,385 mln. EUR, iš jų ES l÷šos – 1,083 mln. EUR (78,2 
proc.). 

 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui 
 
BPD įgyvendinimo laikotarpis pasižym÷jo sparčiu ekonominiu augimu, kuris tur÷jo 

įtakos daugelio pramon÷s sektorių veiklai. Besikeičianti konkurencin÷ aplinka, poreikis 
eksporto vystymui, ir auganti vidin÷ paklausa bei reikalavimai gaminiams skatino pramon÷s 
įmones, tarp jų ir maisto pramon÷s sektoriuje, investuoti į gamybos pl÷trą bei optimizavimą 
ir daugiau d÷mesio skirti rinkodarai. 

 
• Augantys reikalavimai konkurencingumui išlaikyti. 
Did÷jantys reikalavimai maisto produktų įvairovei, kokybei ir saugai bei auganti 

konkurencija d÷l rinkų vert÷ Lietuvos maisto pramon÷s įmones ieškoti galimybių naujų 
technologijų ir įrengimų įsigijimui. D÷l Lietuvos ekonomikos spartaus augimo did÷jant 
darbuotojų minimaliam darbo užmokesčiui, perdirbimo įmon÷s buvo suinteresuotos mažinti 
nekvalifikuotą darbą ir didinti sud÷tingų technologinių operacijų priežiūros darbus. M÷sos ir 
pieno perdirbimo įmon÷ms ypač svarbiu stimulu dalyvauti šioje priemon÷je buvo siekis kuo 
greičiau įgyvendinti ES veterinarijos ir higienos reikalavimus, nes tai buvo viena svarbiausių 
prielaidų išlikti ES rinkoje, arba prad÷ti į ją eksportuoti savo produkciją.  

 
• Spartus ekonomikos augimas. 
Stabiliai 2004–2007 m. auganti Lietuvos ekonomika, palankios skolinimosi sąlygos, 

transporto bei didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos sektorių pl÷tra, šalyje augančios maisto 
produktų ir nealkoholinių g÷rimų kainos sudar÷ prielaidas s÷kmingam priemon÷s tikslų 
įgyvendinimui. 

 
• Nesubalansuotas augimas. 
Pagrindin÷s problemos, su kuriomis analizuojamu laikotarpiu susidūr÷ žem÷s ūkio 

produktus perdirbančios įmon÷s buvo susiję su kai kurių žem÷s ūkio ir jo produkcijos 
perdirb÷jų netolygia pl÷tra 2006–2007 m., ypač gyvulininkyst÷s sektoriuje ir skerdyklose. 
Tai skatino perdirb÷jus ieškoti naujų sprendimų apsirūpinant žem÷s ūkio žaliava, gerinant 
jos kokybę ir įpakavimą. 
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Priemon÷s įgyvendinimo problemos  
 
BPD 4.3 priemon÷ pasižym÷jo dideliu populiarumu ir jos įgyvendinimas vyko gana 

sklandžiai, nors ir pasireišk÷ pagrindin÷s BPD IV prioriteto problemos, tačiau įgyvendinimo 
metu pasireišk÷ specifin÷ problema – neaiškiai reglamentuotos tinkamos išlaidos.  

 
Lentel÷ 105. Priemon÷s įgyvendinimo problemos ir jų sprendimo būdai. 

Problemos Sprendimo būdai 

Nepakankamai aiškus tinkamų 
kompensuoti išlaidų sąrašas.  

Pakoreguotas detalus tinkamų kompensuoti išlaidų 
sąrašas (LR žem÷s ūkio ministro 2004 m. rugs÷jo 29 
d. įsakymas Nr. 3D-535*). 
Panaikintas 28 punktas, kuriame buvo išd÷stytas 
detalus tinkamų kompensuoti išlaidų sąrašas (LR 
žem÷s ūkio ministro 2006 m. lapkričio 9 d. įsakymas 
Nr. 3D-441**). 

* - LR žem÷s ūkio ministro 2004 m. rugs÷jo 29 d. įsakymas Nr. 3D-535 „D÷l žem÷s ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 
3D-441 „D÷l Gairių pareišk÷jams, teikiantiems projektus paramai gauti pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo 
dokumento (BPD) Kaimo pl÷tros ir žuvininkyst÷s prioriteto priemonę „Žem÷s ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros gerinimas“ 
patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 146-5317). 
** - LR žem÷s ūkio ministro 2006 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 3D-441 „D÷l žem÷s ūkio ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 
3D-155 "D÷l Gairių pareišk÷jams, 2005 m. teikiantiems projektus paramai gauti pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo 
programavimo dokumento (BPD) Kaimo pl÷tros ir žuvininkyst÷s prioriteto priemonę „Žem÷s ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros 
gerinimas", patvirtinimo" pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 124-4728). 

 
Priemon÷s tikslo ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 
BPD 4.3 priemon÷s tikslo buvo siekiama įgyvendinant 8 uždavinius. 
 

1 uždavinys – pagerinti arba racionalizuoti rinkodaros kanalus ir perdirbimo 
procesus. 

Veiklos sritys 

Priemon÷s 1 uždavinio įgyvendinimas sietinas su visomis numatytomis 
veiklos sritis: 
− pieno perdirbimas (šiame sektoriuje remiamas tik atliekų perdirbimas ir 
tvarkymas, specializuotų pieno produktų transporto priemonių, naujų 
pieno perdirbimo įrenginių ir mechanizmų, būtinų aplinkosaugos, 
veterinarijos, higienos ir gyvūnų gerov÷s standartams diegti, įsigijimas) 
ir rinkodara; 

− m÷sos (jautienos, kiaulienos, avienos, arklienos ir paukštienos) ir 
kiaušinių perdirbimas (šiame sektoriuje neteikiama parama skerdyklų 
statybai) ir rinkodara; 

− augalininkyst÷s produktų (javų (išskyrus miežius salyklui), linų, 
baltyminių ir aliejinių augalų perdirbimas (taip pat pirminis rapsų 
perdirbimas biokuro gamybai) ir rinkodara; 

− vaisių, uogų, daržovių, bulvių (išskyrus bulves krakmolui) ir grybų 
perdirbimas, ir rinkodara. 

Šioje priemon÷je veiklos sritys apibr÷žia remtinas maisto pramon÷s 
sektoriaus veiklos grupes. Pagal visas numatytas veiklos sritis buvo 
teikiama tokio paties pobūdžio parama. 

Įgyvendinimas 

Visi planiniai rodikliai gali būti panaudoti uždavinio pasiekimo vertinimui, 
tačiau tinkamiausias yra pasiekimo rodiklis „Paramą gavusių žem÷s 
ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros modernizavimo projektų 
skaičius “. 
Vertinant uždavinio pasiekimą pagal šį rodiklį galima konstatuoti, jog 
perdirbamosios pramon÷s įmon÷s besikreipdamos paramos, buvo 
aktyvesn÷s nei buvo tik÷tasi, ir planuotas pasiekimų rodiklis viršytas 17 
proc. – vietoje planuotų 30 projektų buvo įgyvendinti 35 projektai. BPD 
numatytus planus labiausiai viršijo pieno bei grūdinių kultūrų, linų, 
baltyminių ir aliejinių augalų perdirbimo sektoriaus įmon÷s – po 2,2 karto. 
Tuo tarpu vaisių ir daržovių sektoriaus įmon÷s įgyvendino tik 2 projektus, 
tai sudar÷ pusę planuoto skaičiaus. Pieno perdirbimo sektoriaus aktyvumą 
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galima paaiškinti įmonių koncentracija ir finansiniu paj÷gumu bendrai 
finansuoti paramą bei poreikiu pl÷sti ir modernizuoti gamybą d÷l išaugusių 
eksporto galimybių. Grūdų ir aliejinių augalų perdirbimo sektoriuje ypač 
aktyvios buvo biodyzelino gamybos įmon÷s, siekiančios pasinaudoti parama 
pl÷tojant šio populiar÷jančio produkto gamybą.  
Rodiklis parodo, kad priemon÷ buvo įgyvendinta didesne apimtimi nei buvo 
planuota. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus paramos apimtis galima teigti, kad BPD 4.3 priemon÷s 1 
uždavinys yra įgyvendintas. 

 

2 uždavinys – pagerinti produktų paruošimą ir pristatymą. 

Veiklos sritys 
Priemon÷s 2 uždavinys buvo įgyvendinamas per visas numatytas veiklos 
sritis (žr. 1 uždavinio „Veiklos sritys“). Parama buvo skiriama panašaus 
pobūdžio investicijoms finansuoti. 

Įgyvendinimas 
 

Tiesioginių rodiklių, kurie leistų įvertinti produktų paruošimo ir pristatymo 
pagrindimą paramą gavusiose įmon÷se nebuvo numatyta. Vertinant 
uždavinio pasiekimą galima naudotis papildomu rodikliu, tokiu kaip 
eksporto apimtys.  
Paramos priemon÷s teigiamai paveik÷ Lietuvos žem÷s ir maisto ūkio 
sektoriuje pagamintos produkcijos eksporto apimtis. Per BPD įgyvendinimo 
laikotarpį prekyba žem÷s ūkio ir maisto produktais kasmet sudar÷ vis 
didesnę visos Lietuvos užsienio prekybos dalį. SD duomenimis, 2004 m. 
žem÷s ūkio ir maisto produktų eksporto vert÷ sudar÷ 11,5 proc. viso šalies 
eksporto, o 2008 m. pasiek÷ 16,0 proc. bendros šalies eksporto vert÷s. 
Žem÷s ūkio ir maisto produktų eksporto-importo balansas nuo 2005 m. 
tapo teigiamu, o 2008 m. eksportas viršijo importo apimtis 223 mln. EUR 
(771 mln. Lt). 
D÷l BPD 4.3 priemon÷s perdirbimo įmon÷s įsigijo modernios žaliavos 
sand÷liavimo įrangos bei gatavos produkcijos transportavimo priemonių. 
Tai leido gerokai patobulinti logistikos veiklą. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus paramos apimtis, eksporto padid÷jimą bei įvertinant tai, kad 
parama sudar÷ prielaidas ir paskatino įmones tobulinti produktų paruošimo 
bei pristatymo veiklą, galima teigti kad BPD 4.3 priemon÷s 2 uždavinys yra 
įgyvendintas didžiąja dalimi. 

 
3 uždavinys – skatinti atliekų mažinimą taip pat atliekų ir subproduktų efektyvesnį 
panaudojimą. 

Veiklos sritys 
Priemon÷s 3 uždavinys buvo įgyvendinamas per visas numatytas veiklos 
sritis (žr. 1 uždavinio „Veiklos sritys“). Parama buvo skiriama panašaus 
pobūdžio investicijoms finansuoti. 

Įgyvendinimas 

Tiesioginių rodiklių, kurie leistų įvertinti produktų paruošimo ir pristatymo 
pagrindimą paramą gavusiose įmon÷se nebuvo numatyta. Šis uždavinys 
labai glaudžiai susijęs su priemon÷s 2 uždaviniu (pagerinti produktų 
paruošimą ir pristatymą). 
Įgyvendinant šį uždavinį buvo realizuotas vienintelis projektas, kuris 
tiesiogiai susijęs su investicijomis į atliekų mažinimą. Projektas 
įgyvendintas veiklos srityje m÷sos (jautienos, kiaulienos, avienos, arklienos 
ir paukštienos) ir kiaušinių perdirbimas (šiame sektoriuje neteikiama 
parama skerdyklų statybai) ir rinkodara. 
Viename iš paukštynų, gaminančių paukštienos produktus, įgyvendintas 
paukščių atliekų utilizavimo projektas. Tai antrasis atliekų sunaikinimo 
projektas Lietuvoje, atitinkantis ES reikalavimus.  

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus paramos apimtis bei tai, kad parama sudar÷ prielaidas ir 
paskatino įmon÷s investuoti į atliekų mažinimo bei atliekų bei subproduktų 
efektyvesnio panaudojimo sritis, galima teigti kad BPD 4.3 priemon÷s 3 
uždavinys yra įgyvendintas didžiąja dalimi. 
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4 uždavinys – diegti naujas technologijas. 

Veiklos sritys 
Priemon÷s 4 uždavinys buvo įgyvendinamas per visas numatytas veiklos 
sritis (žr. 1 uždavinio „Veiklos sritys“). Parama buvo skiriama panašaus 
pobūdžio investicijoms finansuoti. 

Įgyvendinimas 

Tiesioginių rodiklių, kurie leistų įvertinti naujų technologijų diegimo apimtis 
paramą gavusiose įmon÷se nebuvo numatyta. Kadangi visi projektai, 
kuriems buvo teikiama parama pagal šią priemonę, buvo susiję su 
investicijomis į naujas technologijas, galima teigti, kad geriausiai uždavinio 
įgyvendinimą atspindi paramos apimtys išreikštos finansuotų projektų 
skaičiumi. Šis rodiklis plačiau nagrin÷jamas vertinant 1 uždavinio 
pasiekimą. 
Naujų technologijų diegimas, kurį skatino BPD 4.3 priemon÷ atsispindi ir 
papildomuose rodikliuose. Priemon÷s įgyvendinimas prisid÷jo prie to, kad 
Lietuvos perdirbimo įmon÷se augo gamybos apimtys bei darbo našumas. 
SD duomenimis maisto produktų bei g÷rimų ir tabako pramon÷je sukurta 
bendroji prid÷tin÷ vert÷ 2008 m. sudar÷ 1011,7 mln. EUR (3493,3 mln. Lt), 
palyginti su 2007 m., padid÷jo 8,3 proc., o su 2004 m. – net 1,6 karto. 
Darbo našumas maisto produktų, g÷rimų ir tabako pramon÷je išaugo nuo 
48,9 tūkst. Lt prid÷tin÷s vert÷s, tenkančios sąlyginiam darbuotojui, 2004 
m. iki 78,8 tūkst. Lt 2008 m., t. y. net 1,6 karto.  

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus paramos apimtis bei tai, kad parama prisid÷jo prie maisto 
pramon÷s gamybos apimčių bei darbo našumo didinimo galima teigti kad 
BPD 4.3 priemon÷s 4 uždavinys yra įgyvendintas. 

 
5 uždavinys – sudaryti sąlygas inovacijų diegimo investicijoms. 

Veiklos sritys 
Priemon÷s 5 uždavinys buvo įgyvendinamas per visas numatytas veiklos 
sritis (žr. 1 uždavinio „Veiklos sritys“). Parama buvo skiriama panašaus 
pobūdžio investicijoms finansuoti. 

Įgyvendinimas 

Tiesioginių rodiklių, kurie leistų įvertinti sąlygų inovacijų diegimui sudarymą 
paramą gavusiose įmon÷se nebuvo numatyta. Kadangi visi projektai, 
kuriems buvo teikiama parama pagal šią priemonę, buvo susiję su 
investicijomis į naujas technologijas bei novacijų diegimu, galima teigti, kad 
geriausiai uždavinio įgyvendinimą atspindi paramos apimtys išreikštos 
finansuotų projektų skaičiumi. Šis rodiklis plačiau nagrin÷jamas vertinant 1 
uždavinio pasiekimą. 
D÷l BPD 4.3 priemon÷s perdirbimo įmon÷s įsigijo modernių perdirbimo 
technologijų ir žaliavos sand÷liavimo įrangos bei gatavos produkcijos 
transportavimo priemonių. Dalis šia priemone pasinaudojusių įmonių 
paramos l÷šas panaudojo laboratorin÷s įrangos, reikalingos žaliavos ir 
produkcijos kokyb÷s kontrolei, įsigijimui. 
Parama pasinaudojusios įmon÷s iš esm÷s pagerino buvusius technologinio 
proceso parametrus, o tai leido gerinti gaminamų produktų kokybę. Daliai 
priemon÷je dalyvavusių įmonių įgyti papildomus konkurencinius 
pranašumus rinkoje, pad÷jo tai, kad buvo diegiamos beatliekin÷s gamybos 
technologijos, kurios didina žaliavų perdirbimo pelningumą ir efektyvumą. 
Pasinaudota ir moksliniais pasiekimais, įmon÷se buvo diegiamos inovacijos, 
verslo ir mokslo bendradarbiavimas buvo ypač paskatintas biodyzelio 
gamyboje. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus paramos apimtis bei tai, kad parama prisid÷jo prie susidom÷jimo 
naujomis technologijomis bei inovacijomis ir paskatino tiesioginį verslo ir 
mokslo bendradarbiavimą inovacijų vystymo srityje galima teigti, kad BPD 
4.3 priemon÷s 5 uždavinys yra įgyvendintas. 

 
6 uždavinys – pagerinti kokybę, kontrolę ir monitoringą. 

Veiklos sritys 
Priemon÷s 6 uždavinys buvo įgyvendinamas per visas numatytas veiklos 
sritis (žr. 1 uždavinio „Veiklos sritys“). Parama buvo skiriama panašaus 
pobūdžio investicijoms finansuoti. 

Įgyvendinimas Tiesioginių rodiklių, kurie leistų įvertinti kokyb÷s, kontrol÷s ir monitorinio 
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pagerinimą paramą gavusiose įmon÷se nebuvo numatyta. Kadangi visi 
projektai, kuriems buvo teikiama parama pagal šią priemonę, buvo susiję 
su investicijomis į naujas technologijas bei novacijų diegimu, galima teigti, 
kad geriausiai uždavinio įgyvendinimą atspindi paramos apimtys išreikštos 
finansuotų projektų skaičiumi. Šis rodiklis plačiau nagrin÷jamas vertinant 1 
uždavinio pasiekimą. Taip pat kokyb÷s pagerinimas atsispindi ir eksporto 
padid÷jimo bei gamybos apimčių augimo rodikliuose, kurie nagrin÷ti 
anksčiau. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus paramos apimtis bei netiesioginius kokyb÷s ger÷jimo rodiklius, 
tokius kaip eksporto bei gamybos apimtys galima teigti, kad BPD 4.3 
priemon÷s 6 uždavinys yra įgyvendintas. 

 
7 uždavinys – pagerinti ir kontroliuoti sanitarijos ir higienos sąlygas. 

Veiklos sritys 
Priemon÷s 7 uždavinys buvo įgyvendinamas per visas numatytas veiklos 
sritis (žr. 1 uždavinio „Veiklos sritys“). Parama buvo skiriama panašaus 
pobūdžio investicijoms finansuoti. 

Įgyvendinimas 

Tiesioginių rodiklių, kurie leistų įvertinti sanitarijos ir higienos sąlygų 
pager÷jimą paramą gavusiose įmon÷se nebuvo numatyta. Kadangi 
sanitarijos ir higienos sąlygų laikymasis bei geb÷jimas jas kontroliuoti 
ypatingai aktualus eksporto rinkose galima teigti, kad geriausiai uždavinio 
įgyvendinimą atspindi pokyčiai maisto pramon÷s eksporto apimtyse. Plačiau 
šis rodiklis nagrin÷jamas vertinant šios priemon÷s uždavinio pasiekimą.  
Analizuojant eksporto augimą sanitarijos ir higienos sąlygų kontekste 
svarbu pabr÷žti, kad prie žem÷s ūkio ir maisto produktų eksporto apimčių 
augimo prisid÷jo m÷sos ir pieno perdirbimo įmon÷se d÷l šios priemon÷s 
įgyvendinti europinius standartus atitinkantys veterinarijos ir sanitarijos 
reikalavimai. Šių sektorių įmonių veiklos atitikimas ES reikalavimams ir 
ateityje bus svarbi eksporto į ES prielaida.  

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus paramos apimtis bei netiesioginius rodiklius, tokius kaip eksporto 
apimtys galima teigti, kad BPD 4.3 priemon÷s 7 uždavinys yra 
įgyvendintas. 

 
8 uždavinys – apsaugoti aplinką. 

Veiklos sritys 
Priemon÷s 8 uždavinys buvo įgyvendinamas per visas numatytas veiklos 
sritis (žr. 1 uždavinio „Veiklos sritys“). Parama buvo skiriama panašaus 
pobūdžio investicijoms finansuoti. 

Įgyvendinimas 

Tinkamiausias planinis rodiklis, kuris leidžia įvertinti analizuojamo uždavinio 
pasiekimą yra rezultatų rodiklis „Aplinkosaugos reikalavimus 
įgyvendinusių projektų dalis nuo bendro paramą gavusiųjų projektų 
skaičiaus“.  
Šis rezultatų rodiklis viršijo planinius, nes Lietuvos perdirbimo įmon÷s 
pastaruoju metu ypač daug d÷mesio skiria galimybei prisitaikyti prie 
aplinkosauginių reikalavimų. BPD buvo planuota, kad aplinkosaugos 
reikalavimus įgyvendinusių projektų dalis nuo bendro paramą gavusiųjų 
projektų skaičiaus sudarys tik 80 proc., tačiau aplinkosaugos reikalavimus 
įgyvendino visi 35 įgyvendinti projektai, kaip ir buvo numatyta paramos 
sutartyse. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus tai, kad aplinkosaugos reikalavimus įgyvendino visi 35 įgyvendinti 
projektai galima teigti, kad BPD 4.3 priemon÷s 8 uždavinys yra 
įgyvendintas. 

 
BPD 4.3 priemon÷s tikslas – modernizuoti ir racionalizuoti žem÷s ūkio produktų 
perdirbimą ir rinkodarą, pagerinti jų konkurencingumą ir padidinti prid÷tinę vertę. 

Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys – įgyvendintas; 
2 uždavinys – įgyvendintas didžiąja dalimi; 
3 uždavinys – įgyvendintas didžiąja dalimi; 
4 uždavinys – įgyvendintas; 
5 uždavinys – įgyvendintas; 
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6 uždavinys – įgyvendintas; 
7 uždavinys – įgyvendintas; 
8 uždavinys – įgyvendintas. 

Tikslo 
pasiekimas 

Priemon÷s tikslo pasiekimas vertintinas kaip visiškai pasiektas, nes buvo iš 
esm÷s įgyvendinti visi uždaviniai, o priemon÷s įgyvendinimas prisid÷jo prie 
visų iškeltų uždavinių įgyvendinimo, sudarydamas sąlygas diegti naujas 
technologijas ir kitas inovacijas, pad÷damas pagerinti arba racionalizuoti 
rinkodaros kanalus ir perdirbimo procesus bei produktų paruošimą ir 
pristatymą, skatino atliekų mažinimą, taip pat atliekų ir subproduktų 
efektyvesnį panaudojimą, pagerino produkcijos kokybę, sanitarijos ir 
higienos sąlygas bei pad÷jo apsaugoti aplinką.  

 
Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
Priemon÷s populiarumas parod÷, kad priemon÷s tikslai ir uždaviniai buvo labai 

aktualūs Lietuvos įmon÷ms, perdirbančioms žem÷s ūkio produkciją. Perdirbimo įmon÷s 
aktyviai dalyvavo priemon÷je, nepaisant to, kad lyginant su kitomis BPD IV prioriteto 
priemon÷mis, projektams įgyvendinti reik÷jo daug pareišk÷jų l÷šų: jų dalis šioje priemon÷je 
tur÷jo būti ne mažesn÷ kaip 55 proc. visos projekto vert÷s. Priemon÷s įgyvendinimas taip 
pat buvo svarbus vartotojams, nes pad÷jo pagerinti maisto saugą ir kokybę, bei Lietuvos 
žemdirbiams, kuriems atsiv÷r÷ papildomos galimyb÷s parduoti savo produkciją vietos 
rinkoje. 

Priemon÷s įgyvendinimo rezultatai buvo matuojami aplinkosauginių reikalavimų 
įgyvendinimo vykdytuose projektuose laipsniu bei išlaikytomis ar sukurtomis darbo 
vietomis. Sukurtų / išsaugotų darbo vietų skaičius įgyvendintuose projektuose planuotą 
rodiklį viršijo net 12 kartų. Moterims tenkančių darbo vietų skaičius viršijo planinį rodiklį irgi 
12 kartų, tačiau paramos sutartyse numatytas rodiklis įgyvendintas 83 proc. Didžiuliai 
planuotų BPD rengimo metu ir faktiškai pasiektų rodiklių skirtumai aiškintini tuo, kad 
planavimo procese buvo sud÷tinga įvertinti potencialių pareišk÷jų dydį ir projektų specifiką 
bei jų įtaką darbo vietų kūrimui ir išlaikymui.  

Kiekybiniam priemon÷s poveikiui įvertinti programoje buvo pasirinktas sukurtų 
papildomų darbo vietų skaičiaus rodiklis, atskirai vertinant darbo vietas moterims. 
Programos įgyvendinimo laikotarpyje planin÷s poveikio rodiklių reikšm÷s buvo viršytos. 
Sukurtos papildomos darbo vietos paramą gavusiuose projektuose 1,8 karto viršijo planuotą 
rodiklį. Moterims skirtų sukurtų darbo vietų skaičius buvo 2,2 karto didesnis nei planuota. 
Viršytos ir paramos sutartyse numatytos šių poveikio rodiklių reikšm÷s. Sukurtos 
papildomos darbo vietos paramą gavusiuose projektuose viršijo paramos sutartyse 
numatytą rodiklį 1,4 karto, o moterims skirtų sukurtų darbo vietų skaičius 1,9 karto. 
Kiekvienas įgyvendintas projektas vidutiniškai sukūr÷ po 17 papildomų darbo vietų, taigi 
galima teigti, kad, kaip ir buvo planuota, priemon÷ apčiuopiamai prisid÷jo prie užimtumo 
didinimo parama pasinaudojusiose įmon÷se. 

Nors pagal BPD 4.3 priemonę skirta l÷šų suma nepadar÷ ženklios įtakos visos Lietuvos 
perdirbimo pramon÷s finansinei būklei, jos įgyvendinimas suvaidino svarbų vaidmenį 
gerinant produktų kokybę, jų pateikimą vartotojui, ypač pagerino perdirbimo procese 
susidariusių atliekų tvarkymą ir panaudojimą. 

Dauguma žem÷s ūkio produktus perdirbančių įmonių įsteigtos kaimuose ar 
nedideliuose miesteliuose, tad jų veiklos pl÷tra ir darbo sąlygų gerinimas prisid÷jo prie 
Lietuvos kaimo gyventojų užimtumo ir pajamų augimo. 

Priemon÷s įgyvendinimo patirtis rodo, kad ateityje, įgyvendinant panašaus pobūdžio 
priemones, svarbu atkreipti d÷mesį į projektų  sud÷tingumą ir numatyti ilgesnį projektų 
įgyvendinimo laikotarpį. 
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2.3.1.4 EŽŪOGF priemon÷. BPD 4.4 priemon÷. Kaimo vietovių pritaikymo ir 
pl÷tros skatinimas  

Šios priemon÷s pagalba buvo siekiama didinti gyvenimo kaimo vietov÷se patrauklumą, 
pakankamai išvystant socialinę ir fizinę kaimo infrastruktūrą. Siekiant gerinti kaimo žmonių 
gyvenimo kokybę buvo numatyta ugdyti kaimo gyventojų geb÷jimus ir sudaryti palankias 
sąlygas pl÷toti įvairius verslus kaime, nes iki šiol Lietuvos kaimo gyventojai buvo per daug 
priklausomi nuo žem÷s ūkio veiklos.  

 
Tikslas ir uždaviniai 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Sukurti tinkamas sąlygas gyventi ir dirbti kaime. 

• Gerinti kaimo vietovių gyventojų gyvenimo ir darbo sąlygas (1); 
• Gerinti kaimo infrastruktūros įrenginius (2); 
• Sudaryti tinkamas sąlygas ekonominei ir socialinei pl÷trai (3); 
• Didinti kaimo gyventojų ir ūkininkų pajamas (4); 
• Didinti užimtumą, kurti naujas ar alternatyvias darbo vietas (5); 
• Skatinti kaimo veiklos ir paslaugų įvairinimą (6); 

Priemon÷s 
uždaviniai 

• Pl÷toti kaimo turizmą ir amatus (7); 
  Uždaviniai 

− žem÷s ūkio vandentvarka; (1) (2) (3) 
− žem÷s sklypų perskirstymas; (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(7) 
− konsultavimo paslaugos ūkiams; (1) (3) (4) (5) (6) 
− žem÷s ūkio ir artimų ekonomin÷s veiklos sektorių 
įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonomin÷s veiklos 
pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių; 

(1) (4) (5) (6) (7) 
Veiklos 
sritys 

− kaimo turizmo ir amatų skatinimas. (4) (5) (7) 
 
Veiklos sričių detalizavimas: 

• 4.4.1 „Žem÷s ūkio vandentvarka“: pagerinti drenažo sistemų, kaimo gyvenviečių ir 
laukų bendro naudojimo sausinimo sistemų vandens nuleidimo požeminiais ir atvirais 
kolektoriais tinklo ir jame esančių hidrotechninių statinių techninę būklę, gerinti aplinkos 
ekologines savybes; Išsaugoti ir pl÷toti žem÷s ūkio vandens išteklių ekologinę vertę. 

• 4.4.2 „Žem÷s sklypų perskirstymas“: kompleksiškai pertvarkyti žem÷s sklypus, 
kuomet yra keičiamos jų ribos ir vieta pagal tam tikros teritorijos žem÷tvarkos projektą; 

• 4.4.3 „Konsultavimo paslaugos ūkiams“: pakelti ūkininkų kvalifikaciją, nes jie 
nepakankamai paj÷gūs savo l÷šomis įgyti žinių apie tai, kaip laikytis higienos ir gyvūnų 
gerov÷s standartų, padidinti jų geb÷jimus rengti paraiškas paramai gauti konsultuojant 
ūkininkus, didinti jų geb÷jimus pasinaudoti SF parama žem÷s ūkiui ir kaimo pl÷trai, 
gerinti aplinkos sąlygas;  

• 4.4.4 „Žem÷s ūkio ir artimų ekonomin÷s veiklos sektorių įvairinimas, siekiant 
įvairiapusio ekonomin÷s veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“: 
padidinti investicinį paj÷gumą (pradinį kapitalą), kuris skatintų subalansuotą kaimo 
vietovių pl÷trą, didinant pajamas iš paslaugų ir žem÷s ūkio veiklai artimo verslo didinti 
kaimo gyventojų užimtumo ir pajamų lygį, skatinant žem÷s ūkio ir jam artimos veiklos 
įvairinimą kaimo vietov÷se;  

• 4.4.5. „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas”: didinti kaimo gyventojų užimtumą ir 
pajamas, skatinant kaimo turizmo, tradicinių ir netradicinių amatų pl÷trą kaimo 
vietov÷se. 

 
Priemon÷s finansinis įgyvendinimas  
 
Pagal BPD 4.4 priemonę buvo planuota paskirstyti 55,088 mln. EUR paramos sumą 

(2004- 04-30 BPD priedas). Po l÷šų perskirstymo, atsižvelgiant į atskirų priemonių 
pareišk÷jų poreikį, galutiniame etape šios priemon÷s planin÷ paramos suma buvo sumažinta 
iki 31,331 mln. EUR (2009-06-30 BPD priedas). 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 

 344 

Kvietimai teikti paraiškas pagal BPD 4.4 priemonę vyko iš viso 9 kartus. Po du kartus 
(2004 ir 2005 m.) vyko kvietimai teikti paraiškas pagal BPD 4.4.1, BPD 4.4.3, BPD 4.4.4 ir 
BPD 4.4.5 veiklos sritis. Pagal BPD 4.4.2 veiklos sritį kvietimas teikti paraiškas įvyko 2006 
m.  

2004 m. iš viso buvo gautos 57 paraiškos, iš jų pasirašytos 37 paramos sutartys, o 
2005 m. gautos 158 paraiškos ir pasirašytos 97 paramos sutartys. 2006 m. buvo gauta 14 
paraiškų ir pasirašyta 14 paramos sutarčių. Iš viso pagal šią priemonę buvo gauta 229 
paraiškos, o buvo pasirašytos 148 paramos sutartys. 

 
Pav. 93. BPD 4.4 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius vnt. 
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Pagal veiklos sritis: 

4.4.1.  „Žem÷s ūkio vandentvarka“ 2004 m. buvo gautos 10 paraiškų, iš jų pasirašytos 
9 paramos sutartys, o 2005 m. gautos 29 paraiškos, iš jų pasirašytos 27 
paramos sutartys. Iš viso pagal šią veiklos sritį buvo gautos 39 paraiškos, 
pasirašytos 36 paramos sutartys.  

4.4.2. „Žem÷s sklypų perskirstymas“ 2004 ir 2005 m. nebuvo gauta paraiškų ir 
nepasirašyta paramos sutarčių. 2006 m. buvo gautos 14 paraiškų ir pasirašyta 
14 paramos sutarčių.  

4.4.3.  „Konsultavimo paslaugos ūkiams“ 2004 ir 2005 m. buvo gauta po 12 paraiškų, 
iš jų atitinkamai pasirašyta po 8 paramos sutartis, . Iš viso pagal šią veiklos sritį 
buvo gautos 24 paraiškos ir buvo pasirašytos 16 paramos sutarčių.  

4.4.4. „Žem÷s ūkio ir artimų ekonomin÷s veiklos sektorių įvairinimas, siekiant 
įvairiapusio ekonomin÷s veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“ 2004 
m. buvo gautos 8 paraiškos, iš jų pasirašytos 3 paramos sutartys, o 2005 m. 
gautos 26 paraiškos, iš jų pasirašyta 14 paramos sutarčių. Iš viso pagal šią 
veiklos sritį buvo gautos 34 paraiškos,pasirašyta 17 paramos sutarčių.  

4.4.5. „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas” 2004 m. buvo gautos 27 paraiškos, iš jų 
pasirašyta 18 paramos sutarčių, o 2005 m. gauta 91 paraiška, iš jų pasirašytos 
47 paramos sutartys. Iš viso pagal šią veiklos sritį buvo gauta 118 paraiškų, 
pasirašytos 65 paramos sutartys.  

 
Iš viso pagal šią priemonę buvo pasirašytos 148 paramos sutartys už 41,439 mln. 

EUR. 
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Pav. 94. BPD 4.4 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas 
pagal veiklos sritis, proc. 
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Iki 2009 m. pabaigos pagal šią priemonę buvo užbaigti 116 projektų. 2004–2009 m. 

laikotarpiu išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 33,463 mln. EUR, 
iš jų 22,614 mln. EUR – ES l÷šos.  

 
Pav. 95. BPD 4.4 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas  
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, mln. EUR80. 
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Per 2004–2009 m. laikotarpį buvo išmok÷ta ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK 

106,8 proc. nuo 2009-06-30 BPD priede priemonei įgyvendinti skirtų visų l÷šų.  
Priemon÷s įgyvendinimas buvo gana sud÷tingas, pareišk÷jai vienose veiklos srityse 

buvo gana neaktyvūs (4.4.2 „Žem÷s sklypų perskirstymas“), kitose nutrauk÷ paramos 
sutartis („Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“), ir d÷l to susidar÷ nepanaudotų l÷šų likutis. 
Netolygaus pareišk÷jų pasiskirstymo pagal veiklas problemos buvo sprendžiamos 
konstruktyviai ir operatyviai, priemon÷ms skirta paramos suma buvo perskirstyta pagal 
poreikį, t. y. pradin÷ planuota paramos suma sumažinta iki pagal projektus prašomos 
paramos sumos. 

Pagal įgyvendintų projektų skaičių ir jų vertę daugiausia paramos gavo Panev÷žio, 
Vilniaus ir Kauno apskritys, mažiausiai projektų įgyvendinta Šiaulių, Utenos ir Taurag÷s 
apskrityse.  

 
 
 
                                           
80 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo. 
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Pav. 96. Paramos pagal BPD 4.4 priemonę pasiskirstymas pagal apskritis. 
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Pažym÷tina, kad tik Marijampol÷s apskrityje projektai apima visas veiklos sritis. 

Projektų pasiskirstymo regionuose priežastys kiekvienai apskričiai gana skirtingos: pvz. 
Vilniaus, Alytaus ir Utenos apskrityse, kur daug žem÷s ūkio veiklai pl÷toti mažiau tinkamų 
vietovių, vyravo 4.4.4 veiklos srities „Žem÷s ūkio ir artimų ekonomin÷s veiklos sektorių 
įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonomin÷s veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų 
šaltinių“ projektai. Panev÷žio apskritis, kur vyrauja intensyvi žemdirbyst÷, daugiausia 
projektų įgyvendino BPD 4.4.1 veiklos srities „Žem÷s ūkio vandentvarka“. Pastarosios 
veiklos srities svarbą visoms apskritims rodo tai, kad šie projektai sudar÷ apie pusę visų 
BPD 4.4 priemon÷s įgyvendintų projektų. Pagal BPD 4.4.1 veiklos sritį 69 proc. paramos 
sutarčių buvo pasirašyta su savivaldyb÷mis ir 31 proc. – su kaimo bendruomen÷mis.  

Tuo tarpu pagal BPD 4.4.2 veiklos sritį paraiškos buvo pateiktos tik keturiose 
apskrityse: Panev÷žio, Marijampol÷s, Taurag÷s ir Telšių. Aktyviausiai paraiškos buvo 
teikiamos Telšių apskrityje (iš viso 5). 

 
Pav. 97. BPD 4.4 priemon÷s projektų skaičius pagal apskritis ir veiklos sritis.  
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 Įgyvendinant BPD 4.4.3 veiklos sritį „Konsultavimo paslaugos ūkiams“, labiausiai 

aktyvios buvo tos apskritys, kuriose yra didieji Lietuvos miestai: Vilniaus, Kauno, Klaip÷dos 
ir Marijampol÷s apskritys. Toks regioninis pasiskirstymas siejamas su mokymo ir 
konsultavimo paslaugas teikiančių įstaigų išsid÷stymu LR teritorijoje. Verta pabr÷žti, kad 
numatyti veiklos srities prioritetai, užtikrino, kad konsultavimo paslaugos buvo prieinamos 
visiems Lietuvos žemdirbiams ir kitiems kaimo gyventojams, jiems pad÷ta pasinaudoti SF 
l÷šomis. 
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Priemon÷s įgyvendinimas 2008 ir 2009 m. 
 
2008 m. iš viso pagal šią priemonę buvo įgyvendinti 42 projektai, išmok÷tos ir 

pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 8,746 mln. EUR, iš jų ES l÷šos – 6,125 
mln. EUR (70,1 proc.). 

2009 m. įgyvendinta 10 projektų, išmok÷ta ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK 
2,504 mln. EUR, iš jų ES l÷šos – 1,907 mln. EUR. 

 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui  
 
Priemon÷ buvo įgyvendinama Lietuvos kaime vykstant pokyčiams, kuriuos nul÷m÷ po 

naryst÷s ES pasikeitusios socialin÷s ir ekonomin÷s kaimo vystymosi sąlygos. ES parama, 
ateinanti į Lietuvos kaimą kaip tiesiogin÷s išmokos, parama investiciniams projektams ne tik 
pagal BPD, bet ir pagal Kaimo pl÷tros 2004–2006 m. planą, sukūr÷ naujus iššūkius ir sudar÷ 
galimybes kaimo gyventojams optimistiškiau žvelgti į ateitį ir didinti savo pajamas ne tik 
pl÷tojant žem÷s ūkio produkcijos gamybą, bet ir kuriant naujas alternatyvias veiklas kaime. 

 
• Struktūriniai užimtumo pokyčiai 

Bendram užimtumo lygiui kaime esant gana stabiliam, kaimo vietov÷se vyko esminiai 
struktūriniai užimtumo pokyčiai. Kaimo gyventojų, užimtų žem÷s ūkyje, medžiokl÷je, 
miškininkyst÷je ir žuvininkyst÷je, dalis per BPD įgyvendinimo laikotarpį sumaž÷jo daugiau 
kaip dvigubai. 2003–2005 m. daugiausia kaimo gyventojų vis dar dirbo žem÷s ūkyje, 
medžiokl÷je, miškininkyst÷je ir žuvininkyst÷je, bet nuo 2006 m. šis sektorius buvo 
nustumtas į antrą, o nuo 2008 m. – į paskutinę vietą, pirmenybę užleisdamas paslaugų 
sektoriui, kuriame 2008 m. dirbo beveik pus÷ kaimo užimtųjų (31 pav.). Greitais tempais 
maž÷jant kaimo gyventojų užimtumui žem÷s ūkyje, jiems tenka ieškoti kitų pajamų šaltinių, 
prie kurių atsiradimo prisid÷jo ir ši priemon÷. 

 
Pav. 98. Kaimo gyventojų užimtumas pagal ekonomin÷s veiklos rūšis 2001–2008 m., proc. 
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• Demografiniai procesai kaimo vietov÷se 
Priemon÷s tikslų ir uždavinių, ypač siekiant žem÷s ūkio ir artimų ekonomin÷s veiklos 

sektorių įvairinimo, įgyvendinimą sunkino toliau vykstantys kaimo sen÷jimo procesai. Kaime 
65-erių metų ir vyresni kaimo gyventojai sudaro didesnę dalį nei mieste. 2008 m. pradžioje 
į šią amžiaus grupę pateko 18,1 proc. visų kaimo gyventojų, nors vidutiniškai šalyje 65-erių 
ir vyresni kaimo gyventojai tesudar÷ 15, 6 proc. Gyventojų iki 15 metų dalis kaime nuo 20,0 
proc. 2003 m. sumaž÷jo iki 16,7 proc. 2008 m.  

 
Priemon÷s įgyvendinimo problemos  
 
BPD 4.4 priemon÷ pasižym÷jo dideliu populiarumu ir jos įgyvendinimas vyko 

sklandžiai. Tačiau įgyvendinimo metu iškilo kelios specifin÷s problemos.  
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Lentel÷ 106. Priemon÷s įgyvendinimo problemos ir jų sprendimo būdai. 
Problemos Sprendimo būdai 

Užtrukęs su žem÷s tvarkymu susijusių 
nacionalinių teis÷s aktų rengimas 
sutrukd÷ suplanuotu mastu įgyvendinti 
veiklos srities „Žem÷s sklypų 
perskirstymas“ tikslus ir uždavinius bei 
pasiekti geresnių rezultatų. 

Veiklos sričiai numatytos l÷šos perkeltos kitoms 
priemon÷ms. Galutiniai problemos sprendimai buvo 
parengti 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu.  

D÷l užtrukusių programos rengimo ir 
administravimo procedūrų bei keliems 
stambiems projektų vykdytojams 
atsisakius įgyvendinti projektus, iškilo 
gr÷sm÷, kad konsultavimo paslaugų 
negaus didel÷ dalis to pageidavusių 
žmonių bei liks nepanaudotos paramos 
l÷šos. 

Dalies konsultavimo paslaugų teikimą nuspręsta 
organizuoti ir finansuoti iš nacionalin÷s Kaimo 
r÷mimo programos, o dalį veiklos sričiai skirtų l÷šų 
perkelti kitoms priemon÷ms. 

Paaišk÷jo, kad kai kurių konsultantų 
kvalifikacija gal÷jo būti nepakankama. 

Nustatyta, kad konsultavimo paslaugas projekte gali 
teikti akreditavimo metu pareišk÷jo institucijoje 
dirbę konsultantai. Jei po akreditacijos suteikimo 
konsultavimo įstaigoje įvyksta pasikeitimų ir į 
projekto vykdymą įtraukiami nauji konsultantai, tai 
jų kvalifikacija turi būti apsvarstyta ir teigiamai 
įvertinta specialioje komisijoje: 17 punktas***. 

***-LR žem÷s ūkio ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 3D-585 „D÷l žem÷s ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 
3D-443 „D÷l Gairių pareišk÷jams, teikiantiems projektus paramai gauti pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo 
dokumento (BPD) Kaimo pl÷tros ir žuvininkyst÷s prioriteto priemon÷s „Kaimo vietovių pritaikymo ir pl÷tros skatinimas“ veiklos sritį 
„Konsultavimo paslaugos ūkiams“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 159-5822). 

 
Priemon÷s tikslo ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 
BPD 4.4 priemon÷s tikslo buvo siekiama įgyvendinant 7 uždavinius. 
 

1 uždavinys – gerinti kaimo vietovių gyventojų gyvenimo ir darbo sąlygas. 

Veiklos sritys  

Priemon÷s 1 uždavinio įgyvendinimas netiesiogiai sietinas su šiomis 
numatytomis veiklos sritis: 
− žem÷s sklypų perskirstymas; 
− konsultavimo paslaugos ūkiams; 
− žem÷s ūkio ir artimų ekonomin÷s veiklos sektorių įvairinimas, siekiant 
įvairiapusio ekonomin÷s veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių. 

Įgyvendinimas 

Visi planiniai rodikliai gali būti panaudoti uždavinio pasiekimo vertinimui, 
tačiau tinkamiausi yra pasiekimo rodiklis „Paremtų ūkio 
konsultavimo paslaugų projektų skaičius“ ir rezultatų rodiklis 
„Ūkininkų, kuriems suteiktos konsultavimo paslaugos skaičius“. 
Planuotas ūkių konsultavimo paslaugų projektų skaičius įgyvendintas 110 
proc. Planuotas paremtų projektų skaičius buvo 10, o per BPD 
įgyvendinimo laikotarpį paremti 11 konsultavimo paslaugų projektų. 
Tuo tarpu BPD rengimo metu planuotas rezultatų rodiklis ūkių 
konsultavimo veikloje nepasiektas. Šios paslaugos suteiktos tik 14 proc. 
planuoto ūkininkų skaičiaus. Pagrindin÷s rodiklio nepasiekimo priežastys: 
užtruko projektų administravimo procedūros, du potencialūs projektų 
vykdytojai, turintys biurų ir atstovybių tinklą visoje Lietuvoje – LŽŪKT ir 
ŽŪR – d÷l administracinių priežasčių atsisak÷ vykdyti projektus; kai kas 
konsultavimo išlaidas deng÷ iš kitų priemonių projektų bendrųjų išlaidų 
(BPD 4.1, 4.2 priemon÷se ir kt.). D÷l šių priežasčių ir esant skubiam ir 
didel÷s apimties konsultavimo paslaugų poreikiui didžioji dalis suplanuotų 
konsultavimo paslaugų buvo suteiktos pagal nacionalinę Kaimo r÷mimo 
programą. 
Pateikiami rodikliai tik iš dalies atspindi priemon÷s 1 uždavinio 
įgyvendinimą. Šis uždavinys taip pat gali būti siejamas ir su kitais 
rodikliais, kurių įgyvendinimas buvo s÷kmingesnis. Reikia pažym÷ti, kad 
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2004 m. ir 2005 m. padid÷jo Lietuvos kaimo gyventojų aktyvumas 
dalyvaujant mokymosi visą gyvenimą procese. Tam didel÷s reikšm÷s 
tur÷jo šios priemon÷s veiklos sritis „Konsultavimo paslaugos ūkiams“, d÷l 
kurios tokios paslaugos buvo suteiktos daugiau kaip 5 tūkstančiams 
ūkininkų. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus pateikto rodiklio įgyvendinimą bei atsižvelgiant į kitus planinius 
rodiklius galima teigti, kad BPD 4.4 priemon÷s 1 uždavinys yra didžiąja 
dalimi įgyvendintas. 

 
2 uždavinys – gerinti kaimo infrastruktūros įrenginius. 

Veiklos sritys  

Priemon÷s 2 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− žem÷s ūkio vandentvarka (tiesiogiai); 
− žem÷s sklypų perskirstymas (netiesiogiai); 
 
Per visą BPD įgyvendinimo laikotarpį pagal šią veiklos sritį įgyvendinti 36 
projektai bei skirta beveik pus÷ (48,5 proc.) priemon÷s l÷šų. 

Įgyvendinimas 

2 priemon÷s uždavinio pasiekimo lygio vertinimas grindžiamas pasiekimo 
rodikliu „Paremtų vandentvarkos projektų skaičius“ ir rezultatų 
rodikliu „Žem÷s plotas, kuriame pagerintos viešojo naudojimo 
vandentvarkos sistemos“.  
Planuojant pasiekimo rodiklius žem÷s ūkio vandentvarkos veiklos srityje 
buvo remtasi mažesne vidutine projekto suma, o pareišk÷jai kreip÷si su 
didesn÷s vert÷s projektais, tod÷l vietoje planuotų 40 projektų buvo 
pasirašytos 36 paramos sutartys, visi paramos sutartyse numatyti 
projektai įgyvendinti. Šiuo atveju rodiklio nepasiekimas gali būti 
paaiškinamas ir patirties stoka planuojant tokio pobūdžio projektus bei 
sparčiai augusia šalies ekonomika, kuri l÷m÷ kainų did÷jimą. 
Tuo tarpu planuoto paveikti žem÷s ploto, kuriame pagerintos viešojo 
naudojimo vandentvarkos sistemos, dydis viršytas net 49 kartus. Vietoje 
planuotų 3400 ha, vandentvarkos sistemos pagerintos daugiau nei 160 
tūkst. ha teritorijoje. Tokį didelį planuotos ir faktin÷s rodiklio reikšmių 
neatitikimą galima paaiškinti projektų specifika, kurios iš anksto numatyti 
buvo neįmanoma (pvz. potvynių užliejamose teritorijose skaičius ir 
mastas). 
Priemon÷ pagerino kaimo inžinierinę infrastruktūrą, kuri svarbi ne tik 
ūkininkavimui, bet ir alternatyvioms veikloms. Ši parama buvo ypač aktuali 
padedant savivaldyb÷ms renovuoti pylimus ir jų siurblines Nemuno deltoje, 
kur daugiau kaip 50 000 ha užliejamose žem÷se įsikūrę gyvenviet÷s ir 
ūkininkavimo plotai. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Atsižvelgus į tai, kad mažesnis vandentvarkos projektų skaičius buvo 
nulemtas objektyvių priežasčių o vandentvarkos sistemos pagerintos 
didesn÷je teritorijoje nei planuota galima teigti, kad BPD 4.4 priemon÷s 2 
uždavinys yra įgyvendintas. 

 
3 uždavinys – sudaryti tinkamas sąlygas ekonominei ir socialinei pl÷trai. 

Veiklos sritys  

Priemon÷s 3 uždavinio įgyvendinimas netiesiogiai sietinas su šiomis 
numatytomis veiklos sritis: 
− žem÷s sklypų perskirstymas; 
− konsultavimo paslaugos ūkiams; 
− žem÷s ūkio ir artimų ekonomin÷s veiklos sektorių įvairinimas, siekiant 
įvairiapusio ekonomin÷s veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių. 

 
Tačiau daugiausia šio uždavinio įgyvendinimas sietinas su žem÷s sklypų 
perskirstymo veiklos sritimi, kurioje buvo siekiama sustambinti ūkius ir 
pritaikyti juos efektyvesnei prekiniai gamybai. 

Įgyvendinimas 

3 uždavinio pasiekimo lygio vertinimas grindžiamas pasiekimo rodikliu 
„Paremtų žem÷s konsolidacijos projektų skaičius“ ir rezultatų 
rodikliu „Žem÷s sklypų skaičiaus pokytis, įvykdžius žem÷s 
konsolidacijos projektus“.  
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Planavimo etape buvo numatyta suteikti paramą 100 žem÷s konsolidavimo 
projektų. BPD įgyvendinimo eigoje buvo suteikta parama tik 14 tokių 
projektų (rodiklio pasiekimas – 14 proc.). Išskirtinai mažą žem÷s 
konsolidacijos projektų įgyvendinimo laipsnį nul÷m÷ besitęsiantis žem÷s 
restitucijos procesas ir tai, kad labai užtęsus teisin÷s baz÷s rengimą ir 
paraiškų paramai gauti pateikimo tvarkos išaiškinimo apskričių viršininkų 
administracijoms procesą, pirmosios paramos sutartys buvo pasirašytos tik 
2006 m. rugs÷jo m÷n. Prašymų paramai buvo gauta per mažai ir l÷šų 
likutis, patenkinus visus prašymus, buvo paskirtas veiklos sričiai „žem÷s 
ūkio vandentvarka“. 
Tos pačios priežastys l÷m÷ ir rezultatų rodiklio pasiekimo lygį. Vietoje 
planuoto 6000 žem÷s sklypų skaičiaus pokyčio, įvykdžius žem÷s 
konsolidacijos projektus, šis pokytis siek÷ tik 226, tai sudaro tik nepilnus 4 
proc. rodiklio reikšm÷s. 
Nors priemon÷s poveikis pagal šią veiklos sritį buvo nežymus, nes d÷l 
restitucijos problemų ir v÷lai prad÷jus paraiškų rinkimą parama buvo 
panaudota tik keturiolikos žem÷s konsolidacijos projektų įgyvendinimui, ji 
buvo labai naudinga pasirengiant ir pradedant Lietuvos žem÷s ūkiui ypač 
svarbų žem÷s konsolidacijos procesą. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Atsižvelgiant į tai, kad šio uždavinio įgyvendinimui įtakos tur÷jo išoriniai 
veiksniai galima teigti, kad BPD 4.4 priemon÷s 3 uždavinys yra 
įgyvendintas iš dalies. 

 
4 uždavinys – didinti kaimo gyventojų ir ūkininkų pajamas. 

Veiklos sritys  

Priemon÷s 4 uždavinio įgyvendinimas netiesiogiai sietinas su šiomis 
numatytomis veiklos sritis: 
− žem÷s sklypų perskirstymas; 
− konsultavimo paslaugos ūkiams; 
− žem÷s ūkio ir artimų ekonomin÷s veiklos sektorių įvairinimas, siekiant 
įvairiapusio ekonomin÷s veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių; 

− kaimo turizmo ir amatų skatinimas. 

Įgyvendinimas 

4 uždavinio pasiekimo lygio vertinimas atliekamas poveikio rodiklio 
„Pajamų lygio žem÷s ūkio sektoriuje padidinimas“ pagrindu.  
Šis poveikio rodiklis – planuotas kasmetinis 4 proc. žem÷s ūkio pajamų, 
tenkančių vienam sąlyginiam darbuotojui žem÷s ūkio sektoriuje, taikant 
perkamosios galios indeksą, pokytis – žymiai viršytas. Grynosios verslo 
pajamos, tenkančios vienam sąlyginiam darbuotojui žem÷s ūkio sektoriuje 
(įskaitant miškininkystę ir medžioklę) 2004–2008 m. laikotarpį išaugo 3,7 
karto. 2003 m. buvusios 1657 PGS vienam sąlyginiam darbuotojui did÷jo 
vidutiniškai po 30 proc. kasmet ir 2008 m. siek÷ 6098 PGS. Nepaisant to, 
kad d÷l ekonomin÷s kriz÷s šio rodiklio reikšm÷ per 2008 m. sumaž÷jo 0,1 
proc. punkto, vidutinis kasmetinis prieaugis buvo 26 procentiniais 
punktais didesnis, nei planuota. 
Nors bendra kaimo namų ūkių ekonomin÷ būkl÷ vis dar išlieka gerokai 
prastesn÷ nei mieste, atotrūkis sumaž÷jo. 2008 m. vidutin÷s m÷nesin÷s 
namų ūkių disponuojamos pajamos vienam namų ūkio nariui kaime sudar÷ 
75,5 proc. analogiško pajamų rodiklio mieste. Palyginti su 2003 m., 
vidutin÷s m÷nesin÷s namų ūkių disponuojamos pajamos vienam namų 
ūkio nariui kaime augo sparčiau nei mieste. Kaime šis rodiklis padid÷jo 2,3 
karto, o mieste tik 2,1 karto. Ypač sparčiai augo žemdirbių namų ūkių 
vidutin÷s m÷nesin÷s disponuojamos pajamos, tenkančios vienam namų 
ūkio nariui. 2005 m. jos viršijo kitų kaimo gyventojų pajamas, o nuo 2006 
m. susilygino su miestiečių pajamomis. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Vertinant uždavinio pasiekimo lygį min÷to poveikio rodiklio pagrindu, nors 
pajamų lygiui žem÷s ūkio sektoriuje įtakos turi ir daugelis kitų veiksnių, 
galima teigti, kad BPD 4.4 priemon÷s 4 uždavinys yra įgyvendintas. 

 
5 uždavinys – didinti užimtumą, kurti naujas ar alternatyvias darbo vietas 
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Veiklos sritys  

Priemon÷s 5 uždavinio įgyvendinimas netiesiogiai sietinas su šiomis 
numatytomis veiklos sritis: 
− žem÷s sklypų perskirstymas; 
− konsultavimo paslaugos ūkiams; 
− žem÷s ūkio ir artimų ekonomin÷s veiklos sektorių įvairinimas, siekiant 
įvairiapusio ekonomin÷s veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių; 

− kaimo turizmo ir amatų skatinimas. 

Įgyvendinimas 

5 uždavinio pasiekimo lygio vertinimas atliekamas rezultatų rodiklio 
„Bendras sukurtų / išlaikytų darbo vietų skaičius“ ir poveikio 
rodiklio „Sukurtų / išlaikytų (papildomų) darbo vietų skaičius“ 
pagrindu.  
Uždavinio pasiekimo vertinimui pasirinktą „Darbo vietų sukūrimo ir 
išlaikymo” rodiklį lyginti su planiniu sud÷tinga, nes pastarasis rodiklis – 
1800 darbo vietų – buvo nustatytas visai BPD 4.4 priemonei, kurią sudaro 
5 veiklos sritys. L÷šos tarp priemon÷s veiklos sričių buvo perskirstytos, be 
to, 2006 m. buvo pakoreguota darbo vietų apskaitos metodika. D÷l šios 
priemon÷s sukurtos / išsaugotos 337 darbo vietos, tai sudaro 19 proc. 
planin÷s užduoties, numatytos rengiant BPD. 
BPD planuotas sukurti papildomų / išlaikytų darbo vietų skaičius 
įgyvendintas tik 22 proc. (387 darbo vietos vietoje 1800 planuotų). Tai 
l÷m÷ tos pačios priežastys, kurios sutrukd÷ pasiekti numatytą sukurti / 
išlaikyti bendrą darbo vietų skaičių. 
Tačiau kiti veiksniai BPD įgyvendinimo laikotarpiu l÷m÷ spartų nedarbo 
maž÷jimą visos ūkio sektoriuose, taip pat ir žem÷s ūkyje. Bendras šalies 
nedarbo lygis nuo 2004 m. buvusio 11,4 proc. 2008 m. sumaž÷jo iki 5,8 
proc. Min÷tu laikotarpiu keit÷si ir užimtųjų struktūra, žem÷s ūkyje 
dirbančių dalis nuo 15,8 proc. 2004 m. nukrito iki 7,9 proc. 2008. Tad 
bendros ekonomin÷s šalies tendencijos tur÷jo įtakos užimtumui žem÷s 
ūkyje daug smarkiau nei BPD 4.4 priemon÷. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Atsižvelgiant, kad užimtumą žem÷s ūkyje BPD įgyvendinimo laikotarpiu 
veik÷ bendra šalies ekonomin÷ pad÷tis, o BPD 4.4 priemon÷s atitinkami 
rodikliai buvo nepasiekti, galima teigti, kad BPD 4.4 priemon÷s 5 uždavinys 
yra įgyvendintas iš dalies. 

 
6 uždavinys – skatinti kaimo veiklos ir paslaugų įvairinimą. 

Veiklos sritys  

Priemon÷s 6 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− žem÷s ūkio ir artimų ekonomin÷s veiklos sektorių įvairinimas, siekiant 
įvairiapusio ekonomin÷s veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių 
(tiesiogiai); 

− konsultavimo paslaugos ūkiams (netiesiogiai); 
− žem÷s sklypų perskirstymas (netiesiogiai). 

Įgyvendinimas 

6 uždavinio pasiekimo lygio vertinimas atliekamas pasiekimo rodiklio 
„Paremtų alternatyvios veiklos žem÷s ūkiui projektų skaičius“ 
pagrindu.  
BPD planavimo laikotarpiu buvo numatyta paramą skirti 20 tokio pobūdžio 
projektų. Rodiklis pasiektas 80 proc., įgyvendinti 16 projektų. Šiuo atveju 
rodiklio nepasiekimas gali būti paaiškinamas pareišk÷jų patirties ir įgūdžių 
stoka planuojant tokio pobūdžio projektus (atmestos net 17 iš 34 paraiškų, 
1 sutartis nutraukta) bei sparčiai augusia šalies ekonomika, kuri l÷m÷ 
kainų did÷jimą. 
Priemon÷s įgyvendinimas prisid÷jo prie to, kad 2004–2008 m. laikotarpiu 
kaime padid÷jo MVĮ skaičius, lyginant su 2003 m., 2008 m. kaime jų buvo 
1,2 karto daugiau. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Atsižvelgiant į tai kad paramos apimtis buvo nežymiai mažesn÷ nei 
planuota, galima teigti, kad BPD 4.4 priemon÷s 6 uždavinys yra 
įgyvendintas didžiąja dalimi. 
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7 uždavinys – pl÷toti kaimo turizmą ir amatus. 

Veiklos sritys  

Priemon÷s 7 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis veiklos sritimis: 
− žem÷s ūkio ir artimų ekonomin÷s veiklos sektorių įvairinimas, siekiant 
įvairiapusio ekonomin÷s veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių; 

− kaimo turizmo ir amatų skatinimas; 
− žem÷s sklypų perskirstymas; 
Ši veiklos sritis buvo antra pagal apimtis po žem÷s ūkio vandentvarkos 
veiklos srities. Turizmo ir amatų skatinimo srityje buvo įgyvendinti 39 
projektai ir jiems skirta daugiau kaip 30 proc. priemon÷s l÷šų. 

Įgyvendinimas 

7 uždavinio pasiekimo lygio vertinimas atliekamas pasiekimo rodiklio 
„Paremtų kaimo turizmo ir amatų veiklos projektų skaičius“ ir 
rezultatų rodiklio „Lovų skaičius kaimo turizmo sodybose“ pagrindu.  
Pasiekimo rodiklis pagal kaimo turizmo ir amatų veiklos sritį įgyventas 65 
proc. (39 projektai iš 60 planuotų), nes daugiau kaip 10 paramos sutarčių 
jų vykdytojai atsisak÷ d÷l nepakankamo finansinio paj÷gumo, kurį l÷m÷ 
išaugusios statybos darbų kainos, dar per dešimtį sutarčių nutrauktos d÷l 
kitų priežasčių. Be to, beveik pus÷ pagal šią veiklos sritį pateiktų paraiškų 
buvo atmesta, nes neatitiko ekonominio gyvybingumo reikalavimų 
(nepagrįstos prognoz÷s, finansavimo šaltiniai).  
Pažym÷tina, kad kaimo gyventojai nesinaudojo parama amatų pl÷tros 
projektams. Per visą laikotarpį nebuvo pateikta nei vienos paraiškos, 
skirtos amatininkų veiklai remti. Tyrimai rodo, kad pagrindin÷ amatininkų 
problema, trukdžiusi jiems aktyviai dalyvauti priemon÷je yra ekonomikos, 
vadybos, rinkodaros žinių bei verslumo trūkumas (Ribašauskien÷, 2008).  
Tuo tarpu rezultatų rodiklis „Lovų skaičius kaimo turizmo sodybose“ 
viršytas 4 kartus. Vietoje planuotų 350 vietų buvo sukurtos 1423 vietos. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Atsižvelgiant į tai kad paramos apimtis buvo nežymiai mažesn÷ nei 
planuota, kad nebuvo paklausos amatų pl÷tros projektams o rezultato 
rodiklis yra viršytas  galima teigti, kad BPD 4.4 priemon÷s 7 uždavinys yra 
įgyvendintas didžiąja dalimi. 

 
BPD 4.4 priemon÷s tikslas – sukurti tinkamas sąlygas gyventi ir dirbti kaime. 

Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys –įgyvendintas didžiąja dalimi, 
2 uždavinys – įgyvendintas; 
3 uždavinys – įgyvendintas iš dalies; 
4 uždavinys – įgyvendintas; 
5 uždavinys –įgyvendintas iš dalies; 
6 uždavinys –įgyvendintas didžiąja dalimi; 
7 uždavinys –įgyvendintas didžiąja dalimi. 

Tikslo 
pasiekimas 

Priemon÷s tikslo pasiekimas vertintinas kaip pasiektas, nes buvo iš esm÷s 
įgyvendinti visi uždaviniai ir kadangi padid÷jo Lietuvos kaimo gyventojų 
aktyvumas dalyvaujant mokymosi visą gyvenimą procese, buvo įgyvendinti 
vandentvarkos projektai kaime, d÷l kurių žem÷s ploto, kuriame pagerintos 
viešojo naudojimo vandentvarkos sistemos, dydis viršytas net 49 kartus, o 
pagerinta kaimo inžinierin÷ infrastruktūra buvo svarbi ne tik ūkininkavimui, 
bet ir alternatyvioms veikloms. Ši parama buvo ypač aktuali padedant 
savivaldyb÷ms renovuoti pylimus ir jų siurblines Nemuno deltoje, kur 
daugiau kaip 50 000 ha užliejamose žem÷se įsikūrę gyvenviet÷s ir 
ūkininkavimo plotai. Be to, padid÷jo pajamų lygis žem÷s ūkio sektoriuje, 
pvz., planuotas kasmetinis 4 proc. žem÷s ūkio pajamų, tenkančių vienam 
sąlyginiam darbuotojui žem÷s ūkio sektoriuje, taikant perkamosios galios 
indeksą, pokytis – BPD įgyvendinimo laikotarpiu viršytas 3,7 karto. Nors 
kaime darbo vietų sukurta ir išsaugota mažiau nei planuota, tai daugiau 
tur÷jo įtakos bendros ūkio raidos tendencijoms – žem÷s ūkyje dirbančių 
dalis nuo 15,8 proc. 2004 m. nukrito iki 7,9 proc. 2008 m. Paremti 
alternatyvios veiklos žem÷s ūkiui projektai prisid÷jo prie to, kad 2004–2008 
m. laikotarpiu kaime padid÷jo MVĮ skaičius, lyginant su 2003 m., 2008 m. 
kaime jų buvo 1,2 karto daugiau. Taip pat buvo įgyvendinti kaimo turizmo 
projektai, prisid÷ję prie alternatyvių verslų kaime pl÷tros. Nors d÷l 
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restitucijos problemų ir v÷lai prad÷jus paraiškų rinkimą parama buvo 
panaudota tik keturiolikos žem÷s konsolidacijos projektų įgyvendinimui, ji 
buvo labai naudinga pasirengiant ir pradedant Lietuvos žem÷s ūkiui ypač 
svarbų žem÷s konsolidacijos procesą. 

 
Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
Priemon÷s populiarumas parod÷, kad priemon÷s tikslai ir uždaviniai buvo aktualūs 

Lietuvos kaimui. Priemon÷s įgyvendinimas prisid÷jo prie visų keliamų uždavinių 
įgyvendinimo: pad÷jo gerinti kaimo vietovių gyventojų gyvenimo ir darbo sąlygas bei kaimo 
infrastruktūros įrenginius, taip sudarydamas tinkamas sąlygas ekonominei ir socialinei 
Lietuvos kaimo raidai, prisid÷jo prie kaimo gyventojų ir ūkininkų pajamų bei užimtumo 
didinimo, kuriant naujas ar alternatyvias darbo vietas kaimo turizmo sodybose ir kitose 
žem÷s ūkiui alternatyviose veiklose 

Priemon÷ pagal visas veiklos sritis išlieka aktuali ir ateityje. Per nagrin÷jamą laikotarpį 
Lietuvos kaimo namų ūkiuose maž÷jo pajamų iš verslo ir individualios veiklos dalis (2003 m. 
ji sudar÷ 31,9 proc., 2007 m. – 27,3 proc., o 2008 m. – 20,5 proc.) ir augo iš samdomo 
darbo gautos pajamos (2003 m. jos sudar÷ 31,5 proc., 2007 m. – 39,1 proc., o 2008 m. net 
48,9 proc. visų disponuojamų pajamų). Tod÷l parama kaimo verslų pl÷trai teb÷ra svarbiu 
paramos objektu. 

Taip pat aktualiomis išlieka vandentvarkos ir ypač žem÷s sklypų konsolidacijos 
problemos. Pamokos, gautos įgyvendinant šią priemonę, parod÷, kad ateityje, siekiant remti 
tokias veiklas kaip sklypų konsolidavimas, tam turi būti iš anksto kruopščiai pasirengta ir 
projektų įgyvendinimui numatytas ilgesnis laiko tarpas. Siekiant paspartinti žem÷s sklypų 
konsolidacijos procesus ateityje, pateikti siūlymai keisti LR Žem÷s įstatymą ir jį 
įgyvendinančius teis÷s aktus, kad būtų galima įtraukti į žem÷s mainus valstybinę žemę, taip 
pat imamasi veiksmų supaprastinti žem÷s konsolidacijos projektų organizavimo, rengimo ir 
įgyvendinimo tvarką. 

Atsižvelgiant į tai, kad kaimo gyventojai nepasinaudojo parama amatų pl÷tros 
projektams, buvo taikomos papildomos amatų pl÷tros skatinimo priemon÷s:  

• 2007–2008 m. buvo tobulinamas TPP teisinis reglamentavimas ir administravimas 
(2007 m. birželio m÷n. priimtas TPP įstatymas, nuo 2008 m. ŽŪM paskirta 
koordinuojančia institucija, patvirtinta TPP Taryba, inicijuoti susijusių mokesčių 
įstatymų pakeitimai, patvirtinta ir prad÷jo veikti TPP sertifikavimo sistema, daug 
d÷mesio skiriama amatininkų poreikių, rinkų, perspektyvių veiklų tyrimams, 
numatytos įvairios rinkodaros priemon÷s ir kt.); 

• 4 KPP 2007–2013 m. (3 krypties) priemon÷se numatytos atskiros veiklos sritys ir 
prioritetai pelno siekiantiems ir pelno nesiekiantiems projektams, numatantiems 
vykdyti su amatais susijusias veiklas (pvz. savivaldyb÷s pateik÷ poreikį steigti 89 
amatų centrus); siūloma nuo 50 iki 70 (75) proc. didinti paramos intensyvumą; 
sudaryti galimybę teikti paraiškas verslo liudijimus turintiems asmenims. 
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2.3.1.5 EŽŪOGF priemon÷. BPD 4.5 priemon÷. Miškų ūkis   

Miškininkyst÷ ir medienos ruoša laikomi svarbiomis veiklomis įvairinant pajamų 
šaltinius Lietuvos kaimo vietov÷se, padedančiomis sukurti nemažai darbo vietų kaimo 
gyventojams ir kartu palaikyti gerą kraštovaizdžio ir aplinkos kokybę.  

Šios priemon÷s pagalba buvo tikimasi užtikrinti subalansuotą miškų ūkio pl÷trą, didinti 
privačių miškų savininkų ir miškų ūkio veikla užsiimančių įmonių; ir valstybinių miškų 
valdytojų – miškų ur÷dijų aktyvumą prižiūrint ir naudojant vieną iš svarbiausių Lietuvos 
gamtinių išteklių. 

 
Tikslas ir uždaviniai 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Išsaugoti ir pl÷toti miškų ekonomines, ekologines ir socialines funkcijas kaimo 
vietov÷se, pagerinti privačių miško valdų infrastruktūrą, padidinti jų produktyvumą, 
išpl÷sti galimybes kaimo gyventojams verstis alternatyvia veikla, pagerinti aplinkos 
kokybę, biologinę ir kraštovaizdžio įvairovę. 
• Užtikrinti tvarią miškų ūkio pl÷trą ir pagerinti subalansuotą miškų tvarkymą (1); 
• Išsaugoti ir pagerinti miško išteklius (2); Priemon÷s 

uždaviniai 
• Didinti miškingų vietovių plotus (3). 

  Uždaviniai 
- Investicijos, skirtos miško ekonominei, ekologinei ir socialinei 
vertei padidinti; 

(1) (2) (3) 

- Investicijos, skirtos miško kirtimui, apvalios medienos ruošai 
pagerinti ir racionalizuoti; 

(1) (2)  

- Stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimas ir 
prevencin÷s priemon÷s; 

(2) (3) 

Veiklos 
sritys 

- ne žem÷s ūkio paskirties žem÷s apželdinimas mišku.  (3) 

 
Priemon÷s finansinis įgyvendinimas  
 
Pagal BPD 4.5 priemonę buvo planuota paskirstyti 6,322 mln. EUR paramos sumą 

(2004-04-30 BPD priedas). Po l÷šų perskirstymo tarp BPD priemonių, galutiniame etape šios 
priemon÷s planin÷ paramos suma buvo sumažinta iki 5,798 mln. EUR (2009-06-30 BPD 
priedas). 

Kvietimai  teikti paraiškas pagal BPD 4.5 priemonę vyko 6 kartus, iš jų pagal veiklas: 
• Investicijos, skirtos miško ekonominei, ekologinei ir socialinei vertei padidinti (121 

investicijų sritis) – 2 kartus, 2004 ir 2005 m.; 
• Investicijos, skirtos miško kirtimui, medienos ruošai pagerinti ir racionalizuoti (122 

investicijų sritis) – 1 kartą, 2005 m.; 
• Stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimas ir prevencin÷s priemon÷s (125 

investicijų sritis) – 2 kartus, 2004 ir 2005 m.;  
• Ne žem÷s ūkio paskirties žem÷s apželdinimas mišku (126 investicijų sritis) – 1 kartą, 

2005 m.. 
 
2004 m. pagal BPD 4.5 priemonę buvo gautos 23 paraiškos, iš jų pasirašytos 23 

paramos sutartys, o 2005 m. gauta 61 paraiška, iš jų pasirašytos 53 paramos sutartys. Iš 
viso pagal šią priemonę buvo gautos 84 paraiškos ir pasirašytos 76 paramos sutartys, 
įgyvendintas 71 projektas.  
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Pav. 99. BPD 4.5 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius, 
vnt. 
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Pagal BPD 4.5 priemon÷s 76 pasirašytas paramos sutartis buvo planuojama paskirstyti 

5,938 mln. EUR l÷šų, iš jų 4,34 mln. EUR iš ES (pagal veiklas žr. 4.5.1 lentelę).  
Per BPD įgyvendinimo laikotarpį buvo išmok÷ta ir pripažintos tinkamomis deklaruoti 

EK 5,464 mln. EUR arba 94,2 proc. nuo 2009-06-30 BPD priede priemonei įgyvendinti skirtų 
visų l÷šų, iš jų 3,959 mln. EUR iš ES l÷šų. 

 
Pav. 100. BPD 4.5 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas  
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, mln. EUR81. 
 

 

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos 

0,00
0,68

1,88 

1,71

1,57

-0,35 

5,80

-1,00 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Numatyta skir ti 
viso viešųjų
l÷šų pagal

2009 06 30 d.
galiojantį BPD

priedą

2004 2005 2006 2007 2008 2009

2004-2009 2004 2005 2006

2007 2008 2009

-0,383

 
 

Priemon÷s įgyvendinimas pagal atskiras veiklos sritis vyko nevienodai, pažym÷tina, 
kad 41 iš 71 projekto buvo įgyvendintas pagal sritį „Stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų 
miškų atkūrimas ir prevencin÷s priemon÷s“ (kodas 125). Iš viso šiems projektams išmok÷ta 
2,428 mln. EUR (44,04 proc. visų priemonei skirtų l÷šų), iš jų ES l÷šos – 1,743 mln. EUR. 
Tokia projektų gausa paaiškinama tuo, kad dalis projektų buvo skirta 2005 m. pradžioje 
praūžusio uragano „Ervinas” padariniams likviduoti, taip pat tik pagal šią sritį paramos praš÷ 
valstybinių miškų valdytojai, kurie kreip÷si paramos palyginti nedidel÷s finansin÷s apimties 
projektams, skirtiems gaisrų prevencin÷ms ir miško atsodinimo priemon÷ms. Antra pagal 

                                           
81 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo. 
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įgyvendintų projektų skaičių buvo veiklos sritis „Investicijos, skirtos miško kirtimui, 
medienos ruošai pagerinti ir racionalizuoti“ (kodas 122). Pagal šią sritį iš viso įgyvendinta 19 
projektų,  tačiau 4 sutartys nutrauktos jau po projektų užbaigimo. Pagal šią veiklos sritį 
išmok÷ta 2,372 mln. EUR (43,42 proc.) paramos l÷šų, iš jų 2,012 mln. EUR ES l÷šų. Trečia 
pagal įgyvendintų projektų skaičių buvo veiklos sritis „Investicijos, skirtos miško 
ekonominei, ekologinei ir socialinei vertei padidinti“ (kodas 121). Pagal šią sritį buvo 
įgyvendinti 9 projektai, kuriems iš viso išmok÷ta parama sudar÷ 0,657 mln. EUR (12,02 
proc.), iš jų iš ES 0,48 mln. EUR. Visiškai nepopuliari tarp potencialių paramos gav÷jų buvo 
sritis “Ne žem÷s ūkio paskirties žem÷s apželdinimas mišku” (kodas 126), 2 projektams iš 
viso buvo išmok÷ta 0,006 mln. EUR (0,12 proc.), iš jų ES l÷šos sudar÷ 0,003 mln. EUR. 

Pagal įgyvendintų projektų skaičių ir jų vertę daugiausia paramos gavo Utenos, 
Vilniaus ir Šiaulių apskritys.  

Kadangi projektai pagal atskiras veiklos sritis buvo labai skirtingos apimties (nuo kelių 
tūkstančių eurų iki kelių šimtų tūkstančių eurų), tai ir paramos sumos atskirose apskrityse 
labai nevienodos, pvz., 3 projektams Taurag÷s apskrityje buvo skirta 443 tūkst. EUR, o 4 
projektams Telšių apskrityje tik 19 tūkst. EUR. 

 
 

Pav. 101. Paramos pagal BPD 4.5 priemonę pasiskirstymas pagal apskritis 
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Nors daugiausia projektų gyvendinta Šiaulių apskrityje (15), tačiau visas investicijų 

sritis projektai apima vienintel÷je Vilniaus apskrityje (iš viso 14 projektų). Mažiausiai 
projektų (po tris) įgyvendinta Marijampol÷s, Taurag÷s ir Klaip÷dos apskrityse.  

 
Pav. 102. BPD 4.5 priemon÷s projektų skaičius pagal apskritis ir investicijų sritis 
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Pažym÷tina, kad n÷ vieno privataus miško savininko projekto n÷ra įgyvendinta 

Marijampol÷s apskrityje (šios apskrities miškingumas mažiausias), daugiausia jų – Utenos ir 
Šiaulių apskrityse, kur ir privačių miškų yra gausiausia. Projektų pasiskirstymą regionuose 
taip pat l÷m÷ tokie veiksniai, kaip miškų gausa konkrečiame regione, miškų priskyrimas tam 
tikrai gaisrų rizikos grupei (aktualu pagal veiklos sritį “Stichinių nelaimių ir gaisrų pažeistų 
miškų atkūrimas ir prevencin÷s priemon÷s”), miško savininkų ir juos vienijančių organizacijų 
aktyvumas konkrečiame regione ir kt.  

Priemon÷s įgyvendinimas 2008 ir 2009 m. 
 
2008 m. buvo išmok÷ta ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK 1,574 mln. EUR arba 

27,1 proc. nuo 2009-06-30 BPD priede priemonei įgyvendinti skirtų visų l÷šų, iš jų 1,148 
mln. EUR iš ES l÷šų. 2009 m. l÷šų suma buvo sumažinta 0,383 mln. EUR (iš jų 0,2802 mln. 
EUR  ES l÷šos). 

 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui  
 

• Bendras šalies ekonomikos augimas 
D÷l did÷jančių materialinių investicijų į Lietuvos medienos ir medienos gaminių bei 

baldų pramonę BPD įgyvendinimo laikotarpiu auganti medienos žaliavos paklausa bei 
did÷jančios apvaliosios medienos kainos, sudar÷ palankias sąlygas priemon÷s 
įgyvendinimui. Augantis vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis miškų ūkio sektoriuje bei d÷l 
spartaus Lietuvos ekonomikos augimo ir emigracijos maž÷jant bedarbystei atsiradęs 
darbuotojų trūkumas medienos ruošoje ir kituose miškų ūkio darbuose, paskatino miškų 
savininkus, o taip pat medienos ruošos paslaugas teikiančias įmones investuoti į našesn÷s, 
mažiau darbo j÷gos reikalaujančios miško kirtimo ir medienos ruošos technikos įsigijimą ir 
atitinkamų technologijų taikymą. Priemon÷s įgyvendinimui įtakos taip pat tur÷jo 
analizuojamu laikotarpiu did÷jusios rangos darbų apimtys miškų ur÷dijose, kurios sudar÷ 
sąlygas pl÷stis privačioms rangos įmon÷ms, teikiančioms miško kirtimo ir medienos ruošos 
paslaugas visų nuosavyb÷s formų miškuose ir investuojančioms į ekonomiškai efektyvesn÷s 
miško technikos ir technologijų panaudojimą. 

 
• Augantis poreikis rekreacin÷ms paslaugoms 
Kitas svarbus veiksnys, tur÷jęs įtakos BPD 4.5 priemon÷s įgyvendinimui – nuolat 

augantis visuomen÷s poreikis rekreacin÷ms miškų funkcijoms, – skatino ne tik miškų 
ur÷dijas, bet ir privačių miškų savininkus gerinti miškų rekreacinę infrastruktūrą, dalį tam 
reikalingų investicijų gaunant iš paramos l÷šų.  

 
• Gamtiniai veiksniai 
Priemon÷s 4.5 įgyvendinimui įtakos taip pat tur÷jo gamtiniai veiksniai, tokie kaip 

audros, ypač 2005 m. pradžioje miškus nuniokojęs uraganas „Ervinas”, ir gaisrai, kurių 
pažeistiems miškams atkurti paramos kreip÷si nemažai miško savininkų bei miškų ur÷dijų.  
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Priemon÷s įgyvendinimo problemos  
 
BPD 4.5 priemon÷ buvo labai populiari, tačiau jos įgyvendinimo metu išryšk÷jo 

pagrindin÷s BPD IV prioriteto problemos, o viena jų pasireišk÷ specifiškai. 
 

Lentel÷ 107. Priemon÷s įgyvendinimo problemos ir jų sprendimo būdai 
Problemos Sprendimo būdai 

D÷l palyginti sud÷tingų reikalavimų paramai 
gauti tarp paramos gav÷jų nepopuliari buvo 
sritis „Ne žem÷s ūkio paskirties žem÷s 
apželdinimas mišku”.  

Atlikta analiz÷ ir jos pagrindu pateikti 
siūlymai paramos kompensavimo 
mechanizmui gerinti kitam programavimo 
laikotarpiui (kompensacija pakeista 
nustatyto dydžio išmoka). 

 
Priemon÷s tikslo ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 
BPD 4.5 priemon÷s tikslo buvo siekiama įgyvendinant 3 uždavinius. 
 

1 uždavinys – užtikrinti tvarią miškų ūkio pl÷trą ir pagerinti subalansuotą miškų 
tvarkymą. 

Veiklos sritys  

Priemon÷s 1 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis numatytomis 
veiklos sritis: 
− investicijos, skirtos miško ekonominei, ekologinei ir socialinei vertei 
padidinti; 

− investicijos, skirtos miško kirtimui, apvalios medienos ruošai pagerinti ir 
racionalizuoti. 

Įgyvendinimas 

Dauguma šiai priemonei nustatytų planinių rodiklių (išskyrus susijusius su 
darbo vietų kūrimu ir išsaugojimu) gali būti panaudoti uždavinio pasiekimo 
vertinimui, tačiau tinkamiausi yra pasiekimo rodikliai „Paremtų 
projektų skaičius: investicijos, skirtos miško kirtimui, medienos 
ruošai pagerinti ir racionalizuoti“ ir „Paremtų projektų skaičius 
(visos veiklos sritys)“  
Priemon÷s bei 1 jos uždavinio pasiekimai buvo matuojami bendru paremtų 
projektų skaičiumi bei projektų pasiskirstymu pagal atskiras priemon÷s 
veiklos sritis. Iš viso buvo numatyta paremti 280 projektų. Planuojant 
priemonę buvo tikimasi daugiau smulkesn÷s apimties pelno nesiekiančių 
projektų, skirtų jaunuolynų ugdymui, naujų miškų įveisimui. Tačiau d÷l 
mažo pareišk÷jų aktyvumo šioje veiklos srityje, didžioji dalis paramos 
atiteko miško kirtimo ir medienos ruošos modernizavimo pelno 
siekiantiems projektams, kuriems buvo nustatytos sąlyginai didel÷s (nuo 
100 iki 200 tūkst. EUR atsižvelgiant į veiklos pobūdį) maksimalios paramos 
vienam projektui sumos. Iš viso paremta 71 projektų, tai sudaro beveik 25 
proc. BPD numatyto paremti projektų skaičiaus. 
Pagal veiklos sritis daugiausia projektų buvo paremta: 1) stichinių nelaimių 
ir gaisrų paveiktiems miškams atkurti ir prevencin÷ms priemon÷ms (41 
projektas); 2) miško kirtimo ir medienos ruošos technologijoms 
modernizuoti (19 projektų), abiem veiklos sritims skirta maždaug po 40 
proc. visų priemon÷s paramos l÷šų. BPD planavimo laikotarpiu numatytos 
šių veiklų pasiekimo rodiklių reikšm÷s buvo atitinkamai pasiektos 137 
proc. ir 90 proc. 
Mažesnis nei planuota bendras patemtų projektų skaičiaus rodiklis gali būti 
paaiškintas tokio pobūdžio veiklos planavimo patirties trūkumu bei išorinių 
veiksnių įtaka (uraganas „Ervinas“). 
Reikia pažym÷ti, kad parama tur÷jo nemažą įtaką miško kirtimo ir 
medienos ruošos technikos modernizavimo srityje. Atsižvelgiant į tai, kad 
Lietuvoje dažniausiai miškas vis dar kertamas rankomis, medžius 
nupjaunant motoriniais pjūklais, ir tik keletas procentų kertamos medienos 
iškertamas medkirt÷mis mašinomis, panaudojant paramą įsigytos naujos 
medkirt÷s ženkliai padidins darbo našumą bei pagerins darbo sąlygas 
miško kirtime. Be to, miško savininkų investicijos moderniai medienos 
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ruošos technikai (naujiems medienos ištraukimo traktoriams, medvež÷ms 
ir savikrov÷ms priekaboms) įsigyti leis jiems geriau konkuruoti medienos 
rinkoje. Tuo pat metu šios veiklos srities par÷mimas pad÷jo sudaryti 
geresnes sąlygas tvariai privačių miškų pl÷trai. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus priemon÷s įgyvendinimo apimtis bei tai, kad pareišk÷jai gerokai 
pakoregavo BPD planavimo laikotarpiu numatytas rodiklių vertinimo 
reikšmes, galima teigti, kad BPD 4.5 priemon÷s 1 uždavinys yra didžiąja 
dalimi įgyvendintas. 

 
2 uždavinys – išsaugoti ir pagerinti miško išteklius. 

Veiklos sritys  

Priemon÷s 2 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis 
numatytomis veiklos sritis: 
− investicijos, skirtos miško ekonominei, ekologinei ir socialinei 
vertei padidinti; 

− investicijos, skirtos miško kirtimui, apvalios medienos ruošai 
pagerinti ir racionalizuoti; 

− stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimas ir 
prevencin÷s priemon÷s. 

Įgyvendinimas 

Priemon÷s 2 uždavinio įgyvendinimo vertinimas atliekamas 
pasiekimo rodiklio „ Paremtų projektų skaičius: investicijos, 
skirtos miško ekonominei, ekologinei ir socialinei vertei 
padidinti“ ir „Paremtų projektų skaičius: stichinių nelaimių ir 
gaisrų paveiktų miškų atkūrimas ir prevencin÷s priemon÷s“.  
Pagal veiklos sritį „stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktiems miškams 
atkurti ir prevencin÷ms priemon÷ms“ buvo paremta daugiausia 
projektų (41 projektas). Rodiklių reikšm÷s buvo viršytos 37 proc. 
(planuota paremti 30, o paremtas 41 projektas). Pažym÷tina, kad 
veikla, skirta stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktiems miškams atkurti 
ir prevencin÷ms priemon÷ms buvo vienintel÷ veikla, pagal kurią BPD 
4.5 priemon÷je paramą gal÷jo gauti valstybinių miškų valdytojai, 
tod÷l čia aktyviausiai paraiškas teik÷ valstyb÷s įmon÷s miškų 
ur÷dijos. 
Pagal rodiklį „Paremtų projektų skaičius: investicijos skirtos miško 
ekonominei, ekologinei ir socialinei vertei padidinti“ vietoje planuotų 
160 projektų paremti tik 9 projektai (5,6 proc.). Žemą planin÷s 
užduoties įgyvendinimo laipsnį l÷m÷ tai, kad planuojant rodiklių 
reikšmes nebuvo atsižvelgta į tai, kad šioje veiklos srityje d÷l ES 
reglamentinių nuostatų pareišk÷jais negal÷jo būti ur÷dijos, kuriuos iki 
šiol išlieka pagrindin÷mis miško veis÷jomis, o privatūs miško 
savininkai buvo mažai aktyvūs d÷l menko finansinio paj÷gumo, 
projektų rengimo ir administravimo įgūdžių trūkumo, didesnio kitų 
miškininkyst÷s veiklų patrauklumo ir greitesnio pelningumo (pvz. 
medienos kirtimo). Kita problema – užtrukęs žem÷s restitucijos 
procesas. 
Vertinant atskiras miškų ūkio srities veiklas, kurioms buvo skirta 
parama, galima pasteb÷ti labai ženklią teigiamą šios paramos įtaką. 
Ypač tai pažym÷tina, kalbant apie miškų priešgaisrin÷s sistemos 
gerinimą. Jei iki 2004 m. miškų ur÷dijos dažniausiai naudojo 
pasenusią, nepakankamai efektyvią miško gaisrų gesinimo techniką, 
kuri iš esm÷s buvo naudojama dar nuo sovietinių laikų, tai, 
panaudojus paramą, miško gaisrų gesinimo automobilių parkas buvo 
atnaujintas iš esm÷s: didžioji dalis miškų ur÷dijų už paramos l÷šas 
įsigijo po naują modernų, pakankamo pravažumo miško gaisrų 
gesinimo automobilį, kai kurios miškų ur÷dijos pasinaudojo parama 
naujų modernių gaisrų steb÷jimo bokštų statybai ir įrengimui.  

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus priemon÷s įgyvendinimo apimtis, tai, kad pareišk÷jai 
gerokai pakoregavo BPD planavimo laikotarpiu numatytas rodiklių 
vertinimo reišmes bei rodiklių planavimo trūkumus ir aplinkybes, 
galima teigti, kad BPD 4.5 priemon÷s 2 uždavinys yra didžiąja 
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dalimi įgyvendintas. 
 

3 uždavinys – didinti miškingų vietovių plotus. 

Veiklos sritys  

Priemon÷s 3 uždavinio įgyvendinimas gali būti netiesiogiai sietinas su 
keliomis veiklos sritimis, tačiau uždavinio įgyvendinimas labiausiai sietinas 
su veiklos sritimis: 
− ne žem÷s ūkio paskirties žem÷s apželdinimas mišku (tiesiogiai);  
− stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimas ir prevencin÷s 
priemon÷s(netiesiogiai). 

Įgyvendinimas 

Priemon÷s 3 uždavinio įgyvendinimo vertinimas gali būti atliekamas 
pasiekimo rodiklių „Paremtų projektų skaičius: ne žem÷s ūkio 
paskirties žem÷s apželdinimas mišku; stichinių nelaimių ir gaisrų 
paveiktų miškų atkūrimas ir prevencin÷s priemon÷s (netiesiogiai)“ 
bei rezultatų rodiklio „Apželdintas plotas“ pagrindu.  
Pagal rodiklį „Paremtų projektų skaičius: ne žem÷s ūkio paskirties žem÷s 
apželdinimas mišku“ vietoje planuotų 70 projektų paremti tik 2 projektai 
(2,9 proc.). Tai, kad pastaroji veiklos sritis buvo visiškai nepopuliari, 
daugiausia įtakos tur÷jo menkas potencialių pareišk÷jų pasirengimas rengti 
ir administruoti tokius projektus (panaši situacija susiklost÷ ir analogiškoje 
2004–2006 m. KPP priemon÷je). Žemą planin÷s užduoties įgyvendinimo 
laipsnį taip pat nul÷m÷, kad planuojant rodiklių reikšmes nebuvo 
atsižvelgta į tai, kad šioje veiklos srityje d÷l ES reglamento pareišk÷jais 
negal÷jo būti ur÷dijos. Pažym÷tina, kad miško atsodinimo darbai vykdyti ir 
10 projektų, įgyvendintų pagal veiklos sritį „stichinių nelaimių ir gaisrų 
paveiktų miškų atkūrimas ir prevencin÷s priemon÷s“. 
Antrasis uždavinio įgyvendinimo rodiklis – mišku apželdintas plotas. 
Kadangi veiklos sritis „ne žem÷s ūkio paskirties žem÷s apželdinimas 
mišku“ d÷l anksčiau min÷tų priežasčių buvo visai nepopuliari, įgyvendinus 
2 projektus, apželdintas tik 7 ha plotas, o didžioji dalis iš bendro rezultato 
– 434 ha  (planuota 1000 ha). – apželdinta pagal veiklos srities „stichinių 
nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimas ir prevencin÷s 
priemon÷s“ projektus.  

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus priemon÷s įgyvendinimo apimtis, tai, kad su uždavinio 
įgyvendinimu susijusi veiklos sritis buvo nepopuliari galima teigti, kad BPD 
4.5 priemon÷s 3 uždavinys yra įgyvendintas iš dalies. 

 
BPD 4.5 priemon÷s tikslas – išsaugoti ir pl÷toti miškų ekonomines, ekologines ir 
socialines funkcijas kaimo vietov÷se, pagerinti privačių miško valdų infrastruktūrą, padidinti 
jų produktyvumą, išpl÷sti galimybes kaimo gyventojams verstis alternatyvia veikla, 
pagerinti aplinkos kokybę, biologinę ir kraštovaizdžio įvairovę. 

Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys –įgyvendintas didžiąja dalimi; 
2 uždavinys –įgyvendintas didžiąja dalimi; 
3 uždavinys –įgyvendintas iš dalies.  

Tikslo 
pasiekimas 

Priemon÷s tikslo pasiekimas vertintinas kaip iš esm÷s pasiektas, nes 
uždaviniai buvo įgyvendinti iš dalies, tačiau buvo paremtos ženklios 
investicijos, skirtos miško kirtimo ir medienos ruošos technikos 
modernizavimui –  įsigytos naujos medkirt÷s ženkliai padidino darbo 
našumą bei pagerins darbo sąlygas miško kirtime, nes Lietuvoje dažniausiai 
miškas vis dar buvo kertamas rankomis, medžius nupjaunant motoriniais 
pjūklais. Be to, miško savininkų investicijos moderniai medienos ruošos 
technikai (naujiems medienos ištraukimo traktoriams, medvež÷ms ir 
savikrov÷ms priekaboms) įsigyti leido jiems geriau konkuruoti medienos 
rinkoje ir sudar÷ sąlygas tvariai privačių miškų pl÷trai. Par÷mus 
investicijas, skirtas miško ekonominei, ekologinei ir socialinei vertei 
padidinti, buvo prisid÷ta prie miškų priešgaisrin÷s sistemos gerinimo – 
miško gaisrų gesinimo automobilių parkas buvo atnaujintas iš esm÷s: 
didžioji dalis miškų ur÷dijų už paramos l÷šas įsigijo po naują modernų, 
pakankamo pravažumo miško gaisrų gesinimo automobilį; kai kurios miškų 
ur÷dijos  gavo paramą naujų modernių gaisrų steb÷jimo bokštų statybai ir 
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įrengimui. Atsodinta apie 430 ha uragano Ervinas nuniokotų miškų. Taip 
pat ne žem÷s ūkio paskirties žem÷s buvo apželdinama mišku, nors ir 
mažesniais nei planuota mastais.  

 
Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
Priemon÷s populiarumas parod÷, kad priemon÷s tikslai ir uždaviniai buvo labai 

aktualūs Lietuvos ūkio subjektams, veikiantiems privačiame ir valstybiniame miškų 
sektoriuje. Jau 2004–2005 m. pagal šią priemonę NMA buvo pateiktos 85 paraiškos, kur 
prašoma paramos suma viršijo numatytas l÷šas 16 proc., tod÷l 2006 m. paraiškos nebebuvo 
renkamos. Projektų įgyvendinimas prisid÷jo prie visų priemonei iškeltų uždavinių 
įgyvendinimo: pad÷jo užtikrinti tvarią miškų ūkio pl÷trą ir pagerinti subalansuotą miškų 
tvarkymą, išsaugoti ir pagerinti miško išteklius bei šiek tiek padidinti miškingų vietovių 
plotus.  

D÷l šios BPD priemon÷s paremtų projektų vykdytojai sukūr÷ ar išsaugojo 3401 darbo 
vietą (9,7 karto daugiau nei planuota), nes pasikeit÷ paramos struktūra pagal veiklos sritis. 
Palyginti su pasirašytose paramos sutartyse suplanuotu projektų skaičiumi, šio rodiklio 
reikšm÷ įgyvendinta 96 proc. BPD numatyta bendro moterų darbo vietų planin÷ reikšm÷ 
viršyta 3,7 karto, o numatyta paramos sutartyse įgyvendinta 80 proc. 

Priemon÷s kiekybiniam poveikiui vertinti programoje buvo pasirinktas rodiklis „Sukurtų 
papildomų / išlaikytų darbo vietų skaičius“. Vietoje BPD rengimo laikotarpiu planuotų 320 
darbo vietų sukurtos tik 127 darbo vietos, t. y. planin÷ užduotis įgyvendinta 39,7 proc. 
moterims skirtų darbo vietų planin÷ užduotis įgyvendinta 55 proc. Tai l÷m÷ didesnis 
paremtų projektų skaičius nei planuota, kai paramos l÷šos buvo investuotos į darbo j÷gos 
poreikį mažinančios miško kirtimo ir medienos ruošos technikos įsigijimą. Palyginti su 
pasirašytose paramos sutartyse suplanuotu projektų skaičiumi, šio rodiklio reikšm÷ 
įgyvendinta 87 proc., tačiau moterų darbo vietų planin÷ užduotis viršyta 2,5 karto. Paramos 
sutartyse numatytų šio rodiklio reikšmių neįvykdymą l÷m÷ ir tai, kad paraiškos pagal šią 
priemonę buvo renkamos tik 2004–2005 m., o VI išaiškinimas apie išlaikytų ir sukurtų 
darbo vietų apskaitos metodiką pasirod÷ tik 2006 m. viduryje ir buvo kiek skirtingas, nei 
planavo ŽŪM ir NMA. Planinių ir faktinių šio rodiklio reikšmių neatitikimą taip pat nul÷m÷ 
besikeičianti situacija rinkoje, darbo j÷gos paklausos did÷jimas, mažesnis nei planuota 
paremtų projektų skaičius, mažesnis darbo mok÷jimas miškų sektoriuje palyginus su kitais 
augusiais sektoriais. 

Priemon÷s įgyvendinimas taip pat prisid÷jo prie kaimo gyventojų darbo sąlygų 
gerinimo bei pajamų didinimo. Vidutinis m÷nesinis bruto darbo užmokestis miškų ur÷dijose, 
lyginant 2003 m. situaciją su 2008 m., padid÷jo 1,8 karto, privačiame miškų ūkio sektoriuje 
2,1 karto. Vidutinis m÷nesinis bruto darbo užmokestis miškininkyst÷je, medienos ruošoje ir 
susijusių paslaugų veikloje 2008 m. tapo netgi 4,4 proc. didesniu už šalies vidurkį ir buvo 
682 EUR (2536 Lt), nors 2003 m. tesudar÷ 92,7 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio. 
Taigi miškininkyst÷ tampa vis patrauklesne alternatyva žem÷s ūkio veiklai. 

Atsižvelgiant į tai, kad pagal BPD 4.5 priemonę numatyta ir skirta parama 2004–2006 
m. sudar÷ tik šiek tiek daugiau nei 1 proc. nuo bendrųjų to paties laikotarpio miškų ūkio 
pajamų, galima daryti prielaidą, kad ši parama ypatingai didel÷s reikšm÷s bendrai 
ekonominei – socialinei miškų ūkio situacijai netur÷jo. Tačiau 2004–2006 m. BPD paramos 
miškų ūkiui laikotarpį reik÷tų vertinti kaip paruošiamąjį, nes pagal SAPARD programą tokia 
parama dar nebuvo teikiama (išskyrus naujų miškų įveisimą), o pagal Lietuvos kaimo 
pl÷tros 2007–2013 m. programą analogiškoms miškų ūkio ir susijusioms priemon÷ms jau 
numatoma ženkliai didesn÷ parama, gal÷sianti daryti įtaką ir bendros miškų ūkio situacijos 
pagerinimui šalyje. 

Priemon÷s poveikis turi ilgalaikį pobūdį, nes įsigyta moderni miško gaisrų gesinimo, 
miško kirtimo ir medienos ruošos technika tarnaus ilgą laiką, pad÷dama gerinti miškų 
tvarkymą ir sanitarinę bei priešgaisrinę miškų apsaugą. 

Atsižvelgiant į menką paramos pagal veiklos sritį „Ne žem÷s ūkio paskirties žem÷s 
apželdinimas mišku“ populiarumą, rengiant KPP 2007–2013 m. apželdinimo mišku 
priemon÷je buvo padaryti šie pakeitimai lyginant su atitinkama BPD priemone: 

• išpl÷stas pareišk÷jų ratas (gali dalyvauti ir miškų ur÷dijos); 
• išlaidų kompensavimas pakeistas fiksuoto dydžio kompensacine išmoka už apželdintą 

plotą. 
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2.3.1.6 EŽŪOGF priemon÷. BPD 4.6 priemon÷. LEADER+ pobūdžio priemon÷  

Lietuvoje, kaip ir kitose naujosiose ES nar÷se, LEADER iniciatyva buvo pavadinta 
bandomąja LEADER+ pobūdžio priemone, nes senosiose ES valstyb÷se nar÷se tuo metu 
buvo įgyvendinamas jau trečiasis LEADER iniciatyvos etapas. Šia priemone siekiama į kaimo 
raidos procesą įtraukti visus kaimo gerov÷s k÷limu suinteresuotus partnerius: vietos valdžią 
ir vietos politikus, įvairias visuomenines organizacijas, kaimo verslininkus, ūkininkus ir kitus 
kaimo gyventojus, nes ES šalių patirtis rodo, kad kaimo problemoms spręsti vien 
nacionalin÷s ir vietos valdžios pastangų ir finansavimo nepakanka. 

 
Tikslas ir uždaviniai 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Skatinti vietos pl÷tros veiklas ugdant vietos gyventojų geb÷jimus dirbti kartu, teikti 
prioritetą poreikiams ir galimyb÷ms, pl÷toti vietines iniciatyvas ir suteikti patirtį bei žinias 
būtinas Europos Sąjungos LEADER pobūdžio veikloms įgyvendinti. 
• Pl÷toti institucinę struktūrą ir ugdyti geb÷jimus, skatinančius kaimo gyventojų ir 
bendruomenių potencialą per programas, skirtas bendruomen÷s pl÷trai (1); 

• Teikti TP kaimo vietovių studijoms parengti (2); 
• Teritoriniu pagrindu sukurti integruotas pl÷tros strategijas (3); 
• Teikti paramą paraiškų parengimui ir bandomųjų kaimo vietovių strategijų 
įgyvendinimui (4); 

Priemon÷s 
uždaviniai 

• Skatinti ir stiprinti tarptautinį VVG bendradarbiavimą (5). 
  Uždaviniai 

− įgūdžių įgijimas; (1) (2) (3) (4) (5) Veiklos 
sritys − bandomosios integruotos strategijos. (2) (3) (4) (5) 

 
Priemon÷s finansinis įgyvendinimas 
 
Pagal BPD 4.6 priemonę buvo planuota paskirstyti 2,715 mln. EUR paramos sumą 

2004-04-30 BPD priede. Po l÷šų perskirstymo tarp BPD priemonių, galutiniame etape šios 
priemon÷s planin÷ paramos suma buvo sumažinta iki 2,364 mln. EUR (2009-06-30 BPD 
priedas). 

Kvietimai teikti paraiškas pagal BPD 4.6 priemonę vyko 6 kartus, iš jų pagal veiklos 
sritis, proc.: 

• Veikla, susijusi su įgūdžių įgijimu (1305,1306 ir 22 investicijų sritis) – 5 kartus, 
2004, 2005 ir 2006 m.; 

• Veikla, susijusi su bandomosiomis integruotomis strategijomis (353 ir 354 investicijų 
sritis) – 1 kartą, 2006 m. 
 
2004 m. pagal BPD 4.6 priemonę buvo gautos 47 paraiškos, iš jų pasirašytos 40 

paramos sutarčių, o 2005 m. gautos 48 paraiškos, iš jų pasirašytos 46 paramos sutartys, 
2006 m. buvo gauta 60 paraiškų, iš jų pasirašyta 41 paramos sutartis.  

 
Pav. 103. BPD 4.6 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius, 
vnt. 
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Iš viso pagal šią priemonę buvo pasirašytos 127 paramos sutartys ir pagal jas buvo 
planuojama paskirstyti 2,581 mln. EUR l÷šų.  

2009 m. buvo baigti įgyvendinti visi 106 projektai. Per BPD įgyvendinimo laikotarpį 
buvo išmok÷ta ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK 2,367 mln. EUR arba 100,1 proc. nuo 
2009-06-30 BPD priede priemonei įgyvendinti skirtų visų l÷šų, iš jų 1,773 mln. EUR iš ES 
l÷šų.  

 
Pav. 104. BPD 4.6 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, mln. EUR 82. 
 

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos
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Projektų pasiskirstymas pagal atskiras veiklos sritis buvo netolygus – pažym÷tina, kad 

96 iš 106 projektų buvo įgyvendinta pagal veiklos sritį „Veikla, susijusi su įgūdžių įgijimu 
(1305, 1306 ir 22 investicijų sritis). Iš viso šiems projektams išmok÷ta 0,908 mln. EUR 
(40,0 proc. visų priemonei skirtų l÷šų), iš jų ES l÷šos – 0,68 mln. EUR. Pagal veiklos sritį 
„Veikla, susijusi su bandomosiomis integruotomis strategijomis“ (353 ir 354 investicijų 
sritis) buvo įgyvendinta 10 projektų, kuriems iš viso išmok÷ta parama sudar÷ 1,457 mln. 
EUR, (62,3proc. visų priemonei skirtų l÷šų), iš jų iš ES 1,093 mln. EUR. 

Daugiausia projektų buvo įgyvendinta Vilniaus, Šiaulių ir Kauno apskrityse. Projektų 
sklaida Lietuvos teritorijoje labiausiai priklaus÷ nuo vietos gyventojų aktyvumo, jų geb÷jimų 
parengti kuo kokybiškesnes ir išsamesnes bandomąsias integruotas strategijas. Parama 
bandomosioms strategijoms rengti ir (arba) tobulinti pasinaudojo nemažai įvairių šalies 
savivaldybių teritorijoje įsikūrusių VVG. Devynios iš dešimties paramą bandomųjų strategijų 
įgyvendinimui gavusios VVG apima problemines teritorijas ir (arba) MPŪV.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
82 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo. 
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Pav. 105. Paramos pagal BPD 4.6 priemonę pasiskirstymas pagal apskritis. 
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Regionin÷ projektų sklaida labiausiai priklaus÷ nuo pačių gyventojų aktyvumo. Iš 

dalies kai kurių regionų kaimo gyventojų aktyvumui, siekiui dalyvauti kaimo gyvenimo 
gerinimo procesuose teigiamos įtakos tur÷jo ir regionuose įsikūrusios akredituotos 
konsultavimo įstaigos. 

 
Priemon÷s įgyvendinimas 2008 ir 2009 m. 
 
Per 2008 m. buvo įgyvendinti 38 projektai, iš viso 2008 m. buvo išmok÷ta ir pripažinta 

deklaruoti EK 1,772 mln. EUR, iš jų 1,329 mln. EUR iš ES l÷šų. 
2009 m. buvo baigtas įgyvendinti 1 projektas, iš viso 2009 m. buvo išmok÷ta ir 

pripažinta tinkamomis deklaruoti  EK 0,01 mln. EUR, iš jų 0,007 mln. EUR ES l÷šų. 
 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui 
 

• Bendruomeninio jud÷jimo pl÷tra 
Bendruomeninio jud÷jimo pl÷tra, kaimo gyventojų ir vietos valdžios dialogo ger÷jimas 

sprendžiant kaimo vietovių problemas, bendruomenių įtraukimas į nacionalinių strategijų 
rengimą skatino kaimo gyventojus gerinti savo įgūdžius, siekiant efektyviau spręsti vietos 
problemas. Savivaldyb÷s, įvairių ministerijų, fondų, taip pat 2006 m. pirmąkart skirta 
valstybin÷ parama kaimo bendruomenių ir VVG projektams paskatino vietines iniciatyvas 
apibendrinti rengiant regionines strategijas, inicijuojant ir vykdant kompleksinius projektus, 
skatinančius Lietuvos kaimo regionų raidą. Po pirmųjų bandymų paaišk÷jo, kad ši veikla 
negali s÷kmingai vykti neįgijus specialių žinių ir įgūdžių. Tai pastūm÷jo VVG, kaimo 
bendruomenes ir kitus kaimo gyventojus aktyviai pasinaudoti priemon÷s „Įgūdžių įgijimas“ 
teikiama parama. 

Spartus bendruomenių savikūros ir pl÷tros procesas, did÷jantis kaimo gyventojų 
supratimas, kad vietos problemas dažnai įmanoma spręsti tik bendromis pastangomis, jų 
būrimasis į VVG bei teigiamos politin÷s nuostatos šio jud÷jimo atžvilgiu sudar÷ prielaidas 
efektyviam BPD 4.6 priemon÷s l÷šų panaudojimui.  

 
Priemon÷s įgyvendinimo problemos  
 
Nors priemon÷s įgyvendinimas vertintinas kaip s÷kmingas, tačiau atkreiptinas 

d÷mesys į tai, kad didžioji dalis projektų (75 proc.) buvo įgyvendinti 2008 m. Beveik visoms 
VVG, taip pat ŽŪM ir NMA tai buvo nauja veiklos sritis, tod÷l priemon÷s įgyvendinimas vyko 
l÷čiau, nei planuota. Greta pagrindinių BPD IV prioriteto problemų specifiškai pasireišk÷ šios 
problemos:  

 
 

Lentel÷ 108. Priemon÷s įgyvendinimo problemos ir jų sprendimo būdai 
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Problemos Sprendimo būdai 
Gair÷se pareišk÷jams, teikiantiems 
projektus paramai gauti pagal BPD 
Kaimo pl÷tros ir žuvininkyst÷s 
prioriteto priemon÷s „LEADER+ 
pobūdžio priemon÷“ veiklos sritį 
„Įgūdžių įgijimas nustatyta, kad 
galimi vietos projektų vykdytojai 
yra tik registruoti strategijos 
vykdytojo teritorijoje. Tai neleido 
daliai potencialių vietos projektų 
vykdytojų dalyvauti priemon÷je. 

Nuostata pakeista ir pagal naują redakciją Vietos 
projektų paraiškas remiamai strategijai įgyvendinti gali 
teikti LR teis÷s aktų nustatyta tvarka strategijos 
vykdytojo (VVG) teritorijoje įregistruotos ir (arba) 
veikiančios bendruomenin÷s organizacijos (187 
punktas) (LR žem÷s ūkio ministro 2007 m. spalio 26 d. 
Nr. įsakymas 3D-463*). 
 

Vietos projektų finansavimo 
šaltinių trūkumas, nes paramos 
l÷šos išmokamos tik 
kompensuojant arba 
kompensuojant su avansu. 

Problema išspręsta, nes aukščiau min÷tas dokumentas 
buvo papildytas 302 punktu, pagal kurį vietos 
projektams parama gali būti išmokama sumokant 
sąskaitas – taip užtikrinamas s÷kmingas projekto 
įgyvendinimas. 

Daug ne pelno projektų gal÷tų būti 
vykdomi investuojant į valstybei 
priklausantį nekilnojamąjį turtą, 
tačiau kaimo bendruomen÷s 
nevaldo valstybinio turto, o 
įforminti valstybin÷s žem÷s / turto 
valdymo faktą neįmanoma iki 
strategijos įgyvendinimo pabaigos.  

VVG keit÷ strategijas, prapl÷sdami galimus vietos 
projektų vykdytojus, kad paraiškas gal÷tų teikti 
valstybinį turtą valdantys asmenys. Vietos projektų 
paraiškas teikti gal÷jo valstybinį turtą oficialiai 
valdantys asmenys, tačiau faktiškai daugelis kaimo 
bendruomenių projektų, kuriuose numatytos 
investicijos į valstybinį turtą, buvo atmesti kaip 
netinkami. 

Įnašo natūra skaičiavimo 
skirtingos interpretacijos. 

D÷l išaiškinimo kreiptasi į VI, kuri pateik÷ galutinį 
išaiškinimą visiems strategijos vykdytojams. 

Per trumpas paraiškų teikimo 
laikotarpis.  

Pratęstas paraiškų rinkimo laikotarpis. LR žem÷s ūkio 
ministro 2006 m. rugs÷jo 22 d. įsakymas Nr. 3D-
377***. 

* - LR žem÷s ūkio ministro 2007 m. spalio 26 d. Nr. įsakymas 3D-463 D÷l žem÷s ūkio ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 
3d-570 „D÷l gairių pareišk÷jams, teikiantiems paraiškas strategijoms įgyvendinti pagal BPD)kaimo pl÷tros ir žuvininkyst÷s prioriteto 
priemon÷s „LEADER+ pobūdžio priemon÷“ veiklos srities „Bandomosios integruotos strategijos“ sektorių „Bandomųjų integruotų 
strategijų įgyvendinimas“, patvirtinimo“ pakeitimo,. 
** - LR žem÷s ūkio ministro 2004 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 3D-555 „D÷l žem÷s ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 
3D-440 „D÷l žem÷s ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-441 „D÷l Gairių pareišk÷jams, teikiantiems projektus 
paramai gauti pagal BPD Kaimo pl÷tros ir žuvininkyst÷s prioriteto priemon÷s „LEADER+ Pobūdžio priemon÷“ veiklos sritį „Įgūdžių 
įgijimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 155-5670). 
*** - LR žem÷s ūkio ministro 2006 m. rugs÷jo 22 d. įsakymas Nr. 3D-377 „D÷l žem÷s ūkio ministro 2006 m. rugpjūčio 19 d. 
įsakymo Nr. 3D-336 „D÷l Gairių pareišk÷jams, teikiantiems projektus paramai gauti 2006 m. pagal BPD Kaimo pl÷tros ir 
žuvininkyst÷s prioriteto priemon÷s „LEADER+ pobūdžio priemon÷" veiklos srities „Įgūdžių įgijimas" sektorių „TP kaimo vietovių 
studijoms, jų vertinimui, paraiškų paramai gauti ir integruotų bandomųjų strategijų parengimui, atsižvelgiant į susijusių gyventojų 
poreikius, parengtų bandomųjų strategijų tobulinimui, patvirtinimo pakeitimo" (Žin., 2006, Nr. Nr.102-3963). 

 
Priemon÷s tikslo ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 
BPD 4.6 priemon÷s tikslo buvo siekiama įgyvendinant 5 uždavinius. 
 

1 uždavinys – teikti TP kaimo vietovių studijoms parengti. 

Veiklos sritys  

Priemon÷s 1 uždavinio įgyvendinimas sietinas su abiem numatytomis 
veiklos sritimis: 
− įgūdžių įgijimas; 
− bandomosios integruotos strategijos. 
Tačiau kadangi uždavinys tiesiogiai siejamas su geb÷jimų ugdymu, 
uždavinio įgyvendinimas daugiau sietinas su pirmąja veiklos sritimi. 

Įgyvendinimas 

Planiniai rodikliai, kurie tinkamiausi apibūdina uždavinio pasiekimą yra 
pasiekimo rodikliai „Paremtų mokymo kursų skaičius“, „Išmokytų 
naudos gav÷jų skaičius“ ir „Išmokytų naudos gav÷jų skaičius: 
moterų“.  
Kadangi BPD 4.6 priemon÷ Lietuvoje buvo įgyvendinama pirmą kartą, tai 
l÷m÷, kad daugiausia projektų buvo įgyvendinta pagal veiklą „Įgūdžių 
įgijimas“. Paremtų mokymo kursų skaičius palyginti su BPD numatyta 
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užduotimi buvo didesnis 2,1 karto (planuota paremti 180 mokymų, iki 
laikotarpio pabaigos paremti 387 mokymai), o išmokytų naudos gav÷jų 
skaičius – net 5,3 karto (planuota išmokyti 2000 naudos gav÷jų, iš kurių 
1000 moterų, apmokyti 7278 asmenys,iš kurių moterų buvo 5319). 
Paramą mokymams organizuoti daugiausia gavo Vilniaus apskrityje 
veikiančios mokymo ir konsultavimo įstaigos, tačiau jos mokymus 
įgyvendino visoje Lietuvoje. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus priemon÷s įgyvendinimo apimtis galima teigti, kad BPD 4.6 
priemon÷s 1 uždavinys yra įgyvendintas. 

 
2 uždavinys – teikti TP kaimo vietovių studijoms parengti. 

Veiklos sritys  

Priemon÷s 2 uždavinio įgyvendinimas sietinas su abiem numatytomis 
veiklos sritimis: 
− įgūdžių įgijimas; 
− bandomosios integruotos strategijos. 

Įgyvendinimas 
Šio uždavinio įgyvendinimas tiesiogiai sietinas su sekančiu priemon÷s 
uždaviniu – teritoriniu pagrindu sukurti integruotas pl÷tros strategijas. 
Tod÷l jo vertinimas yra analogiškas sekančio uždavinio vertinimui. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus priemon÷s uždavinio teritoriniu pagrindu sukurti integruotas 
pl÷tros strategijas įgyvendinimo apimtis galima teigti, kad BPD 4.6 
priemon÷s 2 uždavinys yra įgyvendintas. 

 
3 uždavinys – teritoriniu pagrindu sukurti integruotas pl÷tros strategijas. 

Veiklos sritys  
Priemon÷s 3 uždavinio įgyvendinimas sietinas veiklos sritimi: 
− bandomosios integruotos strategijos. 

Įgyvendinimas 

Šio uždavinio įgyvendinimas vertinamas pasiekimo rodiklio „Parengtos 
strategijos“ pagrindu. 
Vietoje 30 planuotų parengti vietos pl÷tros strategijų, parengtos 34 
strategijos, viršijant planinę užduotį 13 proc. Strategijos buvo rengiamos 
pagal patvirtintas bandomųjų integruotų strategijų temas. VVG gal÷jo 
pasirinkti vieną iš keturių numatytų temų: 1) „Techninių ir mokslinių žinių 
bei naujų technologijų panaudojimas kaimo vietovių produkcijos ir 
paslaugų konkurencingumui didinti“; 2) Gyvenimo kokyb÷s kaimo 
vietov÷se gerinimas“; 3) vietin÷s produkcijos vert÷s didinimas siekiant 
bendromis kaimo gyventojų pastangomis palengvinti smulkių gamybos 
subjektų iš÷jimą į rinką“; 4) tinkamiausias gamtos ir kultūros išteklių 
panaudojimas, įskaitant ES buveinių, atrinktų pagal „Natura 2000“ 
programą“. Populiariausia bandomosios integruotos strategijos tema buvo 
„Gyvenimo kokyb÷s kaimo vietov÷se gerinimas“. Tema „Techninių ir 
mokslinių žinių bei naujų technologijų panaudojimas kaimo vietovių 
produkcijos ir paslaugų konkurencingumui didinti“, nesusidom÷jo nei viena 
VVG. 
Įgyvendindamos strategijas, VVG ir bendruomen÷s vykd÷ po kelias 
dešimtis vietos projektų. Vietos projektai atspind÷jo labai įvairius 
gyventojų poreikius: bendruomen÷s namų atnaujinimas ar įrengimas 
pritaikant juos bendruomen÷s poreikiams, seminarų kaimo gyventojų 
verslo įgūdžiams formuoti organizavimas, moterų ir vaikų iš socialin÷s 
rizikos šeimų įtraukimas į bendruomen÷s veiklą, sveiko gyvenimo būdo 
propagavimas įtraukiant vaikus ir jaunimą į sportinę veiklą, bendruomen÷s 
internetin÷s svetain÷s kūrimas, netradicinio verslo pl÷tra, amatų centro 
steigimas, geriamojo vandens studija, vandens turizmo pl÷tra, pakrančių, 
dviračių takų pritaikymas turizmui, gražiausios kaimo sodybos konkurso 
organizavimas, spektaklio pastatymas, neįgaliųjų švietimas ir t. t. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus uždavinio įgyvendinimo apimtis galima teigti, kad BPD 4.6 
priemon÷s 3 uždavinys yra įgyvendintas. 

4 uždavinys – teikti paramą paraiškų parengimui ir bandomųjų kaimo vietovių 
strategijų įgyvendinimui. 
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Veiklos sritys  
Priemon÷s 4 uždavinio įgyvendinimas sietinas veiklos sritimi: 
− bandomosios integruotos strategijos. 

Įgyvendinimas 

Šio uždavinio įgyvendinimas vertinamas pasiekimo rodiklio „Paremtų 
VVG skaičius“ pagrindu. 
Pasiekimų rodiklio “Paremtų vietos veiklos grupių skaičius” planin÷ reikšm÷ 
viršyta 43 proc. Rengiant BPD, buvo numatyta paremti 7 bandomųjų 
integruotų strategijų įgyvendinimą. Esant dideliam VVG aktyvumui ir 
aukštam dalies strategijų parengimo lygiui, ŽŪM su užsienio ekspertų 
pagalba atrinko 10 geriausių strategijų ir, suderinusi su EK, skyr÷ 
finansavimą jų įgyvendinimui.  
Vertinant pagal investicijų sričių kodus, pažym÷tina, kad visiškai 
nepopuliarios tarp potencialių pareišk÷jų buvo temos, kurios atitinka 
investicijų sritis „Kaimų renovacija ir pl÷tra bei kaimo paveldo apsauga ir 
išsaugojimas“ (1306 investicijų sritis) ir „Kultūrinio paveldo išsaugojimas ir 
atkūrimas“ (354 investicijų sritis). Jomis nesusidom÷jo nei vienas 
pareišk÷jas.  
Įgyvendintose bandomosiose strategijose vyravo gyvenimo kokyb÷s kaimo 
vietov÷se gerinimo kryptis. Šių strategijų įgyvendinimas tur÷jo nemažą 
įtaką sprendžiant pajamų, nedarbo ir kitas opias vietos problemas bei 
teigiamą poveikį regionų išsivystymo skirtumų mažinimui. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus uždavinio įgyvendinimo apimtis galima teigti, kad BPD 4.6 
priemon÷ 3 uždavinys yra įgyvendintas. 

 
5 uždavinys – skatinti ir stiprinti tarptautinį VVG bendradarbiavimą. 

Veiklos sritys  
Priemon÷s 5 uždavinio įgyvendinimas sietinas veiklos sritimi: 
− bandomosios integruotos strategijos. 

Įgyvendinimas 

Šio uždavinio įgyvendinimo vertinimui planiniai rodikliai nebuvo numatyti. 
Priemon÷ suformavo pagrindą tarptautinio bendradarbiavimo pl÷trai. Nors 
priemon÷s įgyvendinimo laikotarpiu nebuvo realizuoti tarptautiniai 
projektai, tačiau priemon÷ leido susiformuoti galimo tarptautinio 
bendradarbiavimo prielaidoms ir suteik÷ galimybes VVG užmegzti 
pirmuosius ryšius su užsienio VVG, kaip galimais bendradarbiavimo 
partneriais ateičiai. Šiuo laikotarpiu vyko spartus VVG kūrimasis (2003 m. 
tebuvo įsikūrusi 1 VVG, 2004 m. jų buvo 27, o 2007 m. – jau 45. Apjungus 
NVO ir verslo organizacijų bei valdžios institucijų pastangas, buvo geriau 
panaudotos įvairių partnerių žinios, patirtis, finansiniai ištekliai. Be to, 
2007 m. buvo įkurta VVG vienijanti asociacija „Vietos veiklos grupių 
tinklas“, kuri padeda koordinuoti šių grupių veiklą ir dalintis savo patirtimi 
tarpusavyje. 2008 m. VVG, apimančios daugiau negu vieną savivaldybę, 
prad÷jo skaidytis, tod÷l jų skaičius padid÷jo iki 48) taip pat sudar÷ 
platesnes galimybes ir platesniam tarptautiniam bendradarbiavimui 
ateityje. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus uždavinio poveikį VVG susiformavimui galima teigti, kad BPD 4.6 
priemon÷s 5 uždavinys yra įgyvendintas. 

 
BPD 4.6 priemon÷s tikslas – sukurti tinkamas sąlygas gyventi ir dirbti kaime. 

Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys – įgyvendintas; 
2 uždavinys – įgyvendintas; 
3 uždavinys – įgyvendintas; 
4 uždavinys – įgyvendintas; 
5 uždavinys – įgyvendintas. 

Tikslo 
pasiekimas 

Priemon÷s tikslo pasiekimas vertintinas kaip pasiektas, nes buvo 
įgyvendinti visi uždaviniai. Atsižvelgiant į tai, kad mokymo kursų buvo 
paremta 2,1 karto daugiau, nei planuota, pasiekti ir didesni rezultatai, pvz., 
5,3 karto daugiau išmokyta naudos gav÷jų, vietoje 30 planuotų parengti 
vietos pl÷tros strategijų, parengtos 36 strategijos, paremta 43 proc. 
daugiau VVG, vietoje planuotų 7 buvo paremtas 10 bandomųjų integruotų 
strategijų įgyvendinimas. Pagal šią priemonę suteikta parama paskatino 
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aktyvų VVG kūrimosi procesą (2003 m. buvo 1 VVG, o 2007 m. jau 45 
VVG). Apjungus NVO ir verslo organizacijų, vietos verslo ir vietos valdžios 
institucijų pastangas, buvo geriau panaudotos įvairių partnerių žinios, 
patirtis, finansiniai ištekliai, 2007 m. buvo įkurta VVG vienijanti asociacija 
„VVG tinklas“, kuri pad÷jo koordinuoti šių grupių veiklą ir dalintis savo 
patirtimi tarpusavyje. D÷l priemon÷s atsiradusios naujos bendradarbiavimo 
formos ir tikslai pad÷jo suburti Lietuvos kaimo gyventojus, skatino 
aktyvesnį jų dalyvavimą sprendžiant vietov÷s problemas. Vietinių išteklių ir 
žmonių sugeb÷jimų sutelkimas skatino inovacinius sprendimus bei didino 
kaimo regionų konkurencingumą. Priemon÷ suformavo pagrindą 
tarptautinio bendradarbiavimo pl÷trai.  

 
Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
Lietuvos strateginis apsisprendimas nuo 2004 m. įgyvendinti šalyje LEADER pobūdžio 

priemonę buvo socialiai ir ekonomiškai reikšmingas. BPD 4.6 priemon÷s diegimas Lietuvos 
kaime prad÷jo naują etapą Lietuvos pilietin÷s visuomen÷s stiprinime ir viešojo 
administravimo sprendimų pri÷mime, įvedęs papildomų elementų – pilietinę kaimo 
gyventojų iniciatyvą „iš apačios“ ir įvairių NVO, verslo ir valdžios institucijų 
bendradarbiavimą. Tai, kad šie procesai vyko remiant EB, sudar÷ sąlygas didel÷s metodin÷s 
BPD 4.6 priemon÷s įgyvendinimo patirties per÷mimui iš senųjų ES šalių.  

Nuo BPD 4.6 priemon÷s įgyvendinimo pradžios Lietuvoje kryptingai buvo siekiama 
užsibr÷žtų tikslų. Parama pad÷jo pl÷toti institucinę struktūrą ir ugdyti geb÷jimus, 
skatinančius kaimo gyventojų ir bendruomenių potencialą per programas, skirtas 
bendruomen÷s pl÷trai, paskatino VVG ieškoti partnerių kitose šalyse. Buvo suteikta TP 
kaimo vietovių studijoms parengti, kurios buvo panaudotos kuriant vietos pl÷tros 
strategijas. Taip pat buvo teikiama parama paraiškų parengimui ir bandomųjų kaimo 
vietovių strategijų įgyvendinimui. 

Priemon÷s rezultatams matuoti pasirinktas rodiklis „bendras sukurtų ir išlaikytų darbo 
vietų skaičius” atskleidžia tik mažą dalį visos priemon÷s rezultatų įvairov÷s, tačiau kitus 
rezultatus sunku išreikšti kiekybiškai. Rodiklis įgyvendintas 93,3 proc., lyginant su BPD 
rengimo metu planuota reikšme, ir 107,7 proc., lyginant su pasirašytose paramos sutartyse 
numatyta pasiekti reikšme. Kadangi bendruomenin÷je veikloje daug aktyvesn÷s buvo 
moterys, planuotas rodiklis – sukurtos darbo vietos moterims viršytos 1,5 ir 1,3 karto. 

Priemon÷s poveikiui įvertinti programoje buvo pasirinktas rodiklis „Sukurtų / išlaikytų 
papildomų darbo vietų skaičius”. Tai nebuvo tinkamas pasirinkimas, nes pagal šią priemonę 
vykdomos veiklos n÷ra tiesiogiai susiję su naujų darbo vietų kūrimu83. 

Taikant papildomų darbo vietų skaičiavimo metodiką, naudojamą visoms priemon÷ms, 
d÷l BPD 4.6 priemon÷s papildomų darbo vietų negal÷jo būti sukurta. 

Įgyvendinus priemonę, Lietuvos kaimo gyventojai tur÷jo galimybę gauti žinių ir 
patirties iš ES šalių, kurios jau buvo įpus÷jusios trečiąjį BPD 4.6 priemon÷s įgyvendinimo 
etapą. Įgijusios įgūdžių, Lietuvos VVG toliau aktyviai tęs÷ kaimo pl÷tros socialin÷s inovacijos 
– LEADER+ pobūdžio priemon÷s – įgyvendinimą rengdamos vietos pl÷tros strategijas. 
Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas bendram tikslui sujung÷ įvairius VVG 
teritorijoje veikiančius subjektus. Vietos pl÷tros strategijų projektus reng÷ ir įgyvendino ne 
tik bendruomen÷s, jų centrai, komitetai, sąjungos, bet ir ūkininkai, verslininkai, ugdymo 
įstaigos, savivaldyb÷s administracijos ir seniūnijos, parkų direkcijos, sveikatingumo ir 
laisvalaikio klubai, moterų draugijos, pramogų, kultūros ir tautodailininkų centrai, regioniniai 
muziejai, viešosios bibliotekos. 

VVG apklausos analiz÷ rodo, kad projektų įgyvendinimą sunkino nuosavų l÷šų 
trūkumas. VVG, įgyvendinančioms bandomąsias integruotas strategijas, ir neturinčioms 
patirties įgyvendinti tokio pobūdžio projektų, projektų administravimo procedūros d÷l 
patirties stokos atrod÷ per daug sud÷tingos (šaltiniai: Ribašauskien÷, Naujokien÷, 2009; 
Čaplikas, 2007). Aktyvūs kaimo bendruomenių ir VVG atstovai, vieningai pripažindami 
LEADER labai svarbia kaimo pl÷tros priemone, akcentuoja, kad ateityje jai reik÷tų skirti 
daugiau paramos, kartu supaprastinant jos teikimo mechanizmą. 

                                           
83 SF poveikio užimtumui įgyvendinant BPD vertinimas. Galutin÷ ataskaita, Viešosios politikos ir vadybos 

institutas, Vilnius, 2008. 
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2.3.1.7 EŽŪOGF priemon÷. BPD 4.7 priemon÷. Mokymas 

Šalies gyventojų išsilavinimas ir geb÷jimai žinių ekonomikoje yra vienas svarbiausių 
ūkio konkurencingumo veiksnių. BPD IV prioriteto BPD 4.7 priemon÷ buvo skirta žmogiškųjų 
geb÷jimų didinimui, nes žem÷s ūkio darbuotojų ir kitų kaimo gyventojų profesin÷s 
kvalifikacijos tobulinimas yra vienas svarbiausių veiksnių, garantuojančių gyventojų 
užimtumą ir papildomas pajamas. Šia priemone buvo tikimasi stiprinti įgūdžius ir geb÷jimus 
prisitaikyti prie besikeičiančios technologin÷s ir verslo aplinkos, siekiant s÷kmingai 
įgyvendinti visas kaimo pl÷tros priemones.  

 
Tikslas ir uždaviniai 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Pakelti profesinę asmenų, kurie dirba žem÷s ūkio sektoriuje ir verčiasi susijusia su 
kaimo pl÷tros priemon÷mis veikla, kvalifikaciją, suteikti jiems galimybę prisitaikyti 
prie naujų rinkos pokyčių, atitinkančių griežtus ES standartus aplinkos apsaugos, 
žmonių, augalų ir gyvūnų gerov÷s bei maisto sektoriuje. 
• Suteikti ūkininkams ir kitiems asmenims, susijusiems su žem÷s, miškų ūkio ar 
alternatyvia žem÷s ūkiui veikla, teorines ir taikomąsias žinias, kurias jie gal÷tų 
panaudoti prisitaikydami prie kokybinių ir kiekybinių pokyčių žem÷s ūkio ir maisto 
sektoriuje (1); 

• Supažindinti ūkininkus su aplinkos apsaugos kraštovaizdžio išsaugojimo, higienos ir 
gyvūnų gerov÷s standartais, žem÷s ūkio ir maisto produktų kokyb÷s reikalavimais 
(2); 

• Mokyti ūkininkus ekonomiškai perspektyvaus ūkio valdymo (3); 
• Mokyti miško savininkus ir kitus asmenis, susijusius su miškų ūkiu, kaip pl÷toti 
miškus, siekiant pagerinti jų ekonominę, aplinkos apsaugos ir socialinę funkciją 
(4); 

Priemon÷s 
uždaviniai 

• Mokyti ūkininkus, kaip pereiti nuo ūkininkavimo prie kitos veiklos (5). 
  Uždaviniai 

− naujos technologijos žem÷s ūkio ir miškų sektoriams; (1) (2) (3) (4) 
− verslo vadyba, ekonomika, apskaita; (1) (3) (4) (5) 
− aplinkos apsauga, vandentvarka, ekologiškas ūkininkavimas; (2) (3) (5) 
− gyvūnų gerov÷, higiena, sanitarijos standartai ir žem÷s ūkio bei 
maisto produktų kokyb÷s reikalavimai; 

(2) 

− IT mokymas (1) (3) (5) 
− alternatyvios žem÷s ūkiui veiklos (kaimo turizmas, amatai, 

vaistažolių, prieskoninių augalų ir grybų auginimas, sraigių, 
sliekų, kailinių žv÷relių veisimas ir kt.); 

(5) 

Veiklos 
sritys 

− kooperatyvų pl÷tra. (1) (3) (4) (5) 
 
Priemon÷s finansinis įgyvendinimas  
 
Pagal BPD 4.7 priemonę buvo planuota paskirstyti 2,659 mln. EUR paramos sumą 

(2004-04-30 BPD priedas). Po l÷šų perskirstymo tarp BPD priemonių, atsižvelgiant į 
pateiktų kitų priemonių išaugusį l÷šų poreikį, galutiniame etape šios priemon÷s planin÷ 
paramos suma buvo sumažinta iki 0,599 mln. EUR (2009-06-30 BPD priedas), suradus kitus 
finansavimo šaltinius iškeltiems šios srities uždaviniams įgyvendinti. 

Kvietimai teikti paraiškas pagal BPD 4.7 priemonę vyko du kartus – 2004 ir 2005 m. 
2004 m. buvo gautos 56 paraiškos, iš jų pasirašyta 25 paramos sutartis, o 2005 m. gautos 
43 paraiškos, iš jų pasirašytos 26 paramos sutartys. Iš viso pagal šią priemonę buvo gautos 
99 paraiškos ir pasirašyta 51 paramos sutartis.  
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Pav. 106. BPD 4.7 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius 
vnt. 
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Iš viso pagal pasirašytas 39 paramos sutartis buvo planuojama paskirstyti 1,045 mln. 

EUR BPD l÷šų.  
 

Pav. 107. BPD 4.7 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, mln. EUR84. 
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0,00 0,02

0,15

0,39

0,03
0,000,60

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Numatyta skirti
viso viešųjų
l÷šų pagal

2009 06 30 d.
galiojantį BPD

priedą

2004 2005 2006 2007 2008 2009

2004-2009 2004 2005 2006

2007 2008 2009

 
 

BPD įgyvendinimo laikotarpiu išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos 
sudar÷ 0,599 mln. EUR, iš jų 0,449 mln. EUR ES l÷šos (75,0 proc.). Pažym÷tina, kad 
pareišk÷jai 0,119 mln. EUR gavo mažiau nei numatyta paramos sutartyse d÷l to, kad dalis 
patirtų išlaidų buvo netinkamos kompensuoti pagal nustatytus reikalavimus.  

Per min÷tą laikotarpį buvo išmok÷ta ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK 100 proc. 
nuo 2009-06-30 BPD priede priemonei įgyvendinti skirtų visų l÷šų ir 100 proc. nuo ES skirtų 
l÷šų.  

Vertinant teritorinį l÷šų pasiskirstymą, aiškus lyderis – Kauno apskritis, kurioje 
pasirašyta ir įgyvendinta 16 paramos sutarčių. Šioje apskrityje išmok÷ta ir didžiausia 
paramos dalis, t. y. 62 proc. visos numatytos skirti paramos. Antroje vietoje pagal 
įgyvendintų projektų skaičių – Šiaulių apskritis, kurioje įgyvendinti 5 projektai ir gauta 10 
proc. visos numatytos skirti paramos. Alytaus, Panev÷žio, Taurag÷s, Telšių, Utenos ir 

                                           
84 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo. 
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Vilniaus apskrityse įgyvendinta po 3 projektus. Klaip÷dos ir Marijampol÷s apskrityse pagal 
BPD 4.7 priemonę paramos sutarčių nebuvo pasirašyta. 

Būtina pamin÷ti, kad teritorinis l÷šų pasiskirstymas atspindi mokymų organizatorių, o 
ne klausytojų regioninį pasiskirstymą. Daugiausia l÷šų teko Kauno apskričiai, nes čia 
įsikūręs Lietuvos žem÷s ūkio universitetas, ŽŪR bei LŽŪKT, turintys konsultantų tinklą 
visuose Lietuvos regionuose. Nepaisant tokios projektų pasiskirstymo priklausomyb÷s, 
beveik visi mokymai buvo tolygiai organizuojami visose apskrityse ir savivaldyb÷se. 
Pav. 108. Paramos pagal BPD 4.7 priemonę pasiskirstymas pagal apskritis. 
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Priemon÷s įgyvendinimas 2008 ir 2009 m. 
 
2008 m. buvo įgyvendinti paskutinieji 2 projektai, o 2008 m. išmok÷tos ir pripažintos 

tinkamomis deklaruoti EK šiais metais iš viso l÷šos sudar÷ 0,032 mln. EUR, iš jų ES l÷šos – 
0,024 mln. EUR (75,0 proc.). 2009 m. išmok÷tų ir pripažintų tinkamomis deklaruoti EK 
išlaidų nebuvo. 

 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui 
 

• Auganti konkurencija 
Auganti konkurencija bendrojoje ES rinkoje vert÷ šalies žem÷s ūkio darbuotojus 

konkuruoti ne tik produkcijos kaina, bet ir prekių bei paslaugų kokybe. Naujos gamybos 
technologijos ir verslo strategijos, orientuotos į aukštesn÷s prid÷tin÷s vert÷s produktų 
gamybą ir produktyvumo augimą, l÷m÷ vis augantį poreikį nuolat kelti darbuotojų 
kvalifikaciją.  

 
• Užimtumo pokyčiai 
Priemon÷s populiarumui nemažai įtakos tur÷jo ir sparčiai maž÷jantis kaimo gyventojų 

užimtumas žem÷s ūkyje. Kaimo užimtųjų, dirbančių agrariniame sektoriuje, dalis Lietuvoje 
per BPD įgyvendinimo laikotarpį sumaž÷jo drastiškai. 2003 m. žem÷s ūkyje, miškininkyst÷je 
ir žuvininkyst÷je dirbo daugiau kaip pus÷ Lietuvos kaimo užimtųjų, o 2008 m. tarp užimtų 
kaimo gyventojų agrariniame sektoriuje tebuvo ketvirtadalis dirbančiųjų. Ieškodami naujų 
pragyvenimo šaltinių, buvę žem÷s ūkio darbuotojai prival÷jo mokytis alternatyvių žem÷s ūkiui 
veiklų, kad įgytų naujų žinių ir įgūdžių. 

 
• Išaugęs d÷mesys mokymuisi 
Įvairių lygmenų politika taip pat buvo palanki mokymo procesams pl÷toti. ES lygmeniu 

naujojo 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu mokymosi svarba buvo dar labiau 
akcentuojama. Ją pabr÷ž÷ ir Lietuvos kaimo pl÷tros 2007–2013 m. programa, kurioje 
numatyta priemon÷ „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“. Šia priemone siekiama 
toliau įgyvendinti Lisabonos strategijos tikslus – išlaikyti spartų ekonomikos augimą ir 
skatinti Lietuvos ūkio konkurencingumą, užimtumą ir investicijas į žmogiškuosius išteklius, 
kad ūkininkų ir kaimo gyventojų mokymas bei švietimas atitiktų augančius ekonomikos ir 
verslo poreikius. 
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Nacionaliniu lygiu toliau buvo pl÷tojama žemdirbių ir kitų kaimo gyventojų tęstinio 
mokymo sistema, parengtos naujos mokymo programos. Žemdirbių tęstinį profesinį 
mokymą vykd÷ žemdirbių tęstinio profesinio mokymo centrai, įsteigti žem÷s ūkio mokymo, 
konsultavimo ir studijų institucijų baz÷se, kurie tolygiai išsid÷stę po visą Lietuvą. Regioninis 
mokymo ir konsultavimo institucijų tinklas sudar÷ sąlygas BPD 4.7 priemon÷s projektuose 
finansuojamus mokymus vykdyti tolygiai beveik visoje Lietuvos teritorijoje. Mokymus, 
skirtus žemdirbiams ir kaimo gyventojams noriai vykd÷ ir kitos mokslo, mokymo ir 
konsultavimo institucijos, did÷jo jų tarpusavio konkurencija d÷l galimyb÷s pl÷toti savo veiklą 
mokant šią tikslinę grupę. 

Prie s÷kmingo priemon÷s uždavinių įgyvendinimo daug prisid÷jo programos LEADER ir 
žemdirbių mokymo metodikos centras, kuris reng÷ žemdirbių ir kitų kaimo gyventojų 
tęstinio profesinio mokymo programas, dalykinę metodinę medžiagą, metodiškai koordinavo 
žemdirbių ir kitų kaimo gyventojų tęstinį profesinį mokymą. 

 
Priemon÷s įgyvendinimo problemos  
 
Pažym÷tinas pareišk÷jų aktyvumas, nes iš viso pateiktos 99 paraiškos, kuriose 

prašomos paramos suma yra 2,47 mln. EUR, t. y. keturis kartus daugiau negu numatyta 
paskutiniame šio programinio laikotarpio sprendime, ir operatyvumas, nes 95 proc. projektų 
įgyvendinta iki 2007 m. pabaigos. Tačiau, įgyvendinant šią priemonę, kilo ir keletas 
specifinių problemų: 

 
Lentel÷ 109. Priemon÷s įgyvendinimo problemos ir jų sprendimo būdai. 

Problemos Sprendimo būdai 

Surinkus paraiškas paaišk÷jo, kad bus 
patenkintas ne visų mokymų pageidaujančių 
regionų poreikis. 

D÷l gan ilgų administravimo procedūrų 
paraiškų rinkimas nutrauktas ir šių paslaugų 
teikimas organizuotas regioniniu principu bei 
paremtas iš nacionalin÷s Kaimo r÷mimo 
programos, o priemon÷s l÷šos perkeltos 
kitoms priemon÷ms.  

Ilgesnis, nei planuota, paraiškų vertinimo 
laikotarpis d÷l didelių apdorojamų duomenų 
ir dokumentų apimčių, iš dalies apsprendęs 
v÷lesnę projektų įgyvendinimo pradžią, tod÷l 
v÷liau prad÷ti vykdyti mokymai, kurie buvo 
itin aktualūs. 

Siekiant užtikrinti kokybišką projektų 
vertinimą, paramos sutarčių priežiūrą, 
mok÷jimų prašymų vertinimą, patikrų vietoje 
atlikimą, įvertinus darbuotojų poreikį NMA 
struktūriniuose padaliniuose, buvo priimti 
sprendimai padidinti etatų skaičių. 

Netinkamai suplanuotas finansavimas šiai 
priemonei ir neįvertinta paklausa bei 
ūkininkų, ypač vyresnio amžiaus, siekis 
mokytis ir įgyti ūkininkavimui reikalingų ir 
naudingų žinių – finansavimo poreikis viršijo 
finansavimo galimybes kelis kartus. 

Atsižvelgta planuojant 2007–2013 m. 
paramos naudojimą. 
 

 
Priemon÷s tikslo ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 
BPD 4.7 priemon÷s tikslo buvo siekiama įgyvendinant 5 uždavinius. 
 

1 uždavinys – suteikti ūkininkams ir kitiems asmenims, susijusiems su žem÷s, 
miškų ūkio ar alternatyvia žem÷s ūkiui veikla, teorines ir taikomąsias žinias, 
kurias jie gal÷tų panaudoti prisitaikydami prie kokybinių ir kiekybinių pokyčių 
žem÷s ūkio ir maisto sektoriuje.  

Veiklos sritys  

Priemon÷s 1 uždavinio įgyvendinimas sietinas su šiomis numatytomis 
veiklos sritimis: 
− naujos technologijos žem÷s ūkio ir miškų sektoriams; 
− verslo vadyba, ekonomika, apskaita; 
− IT mokymas; 
− kooperatyvų pl÷tra. 

Įgyvendinimas 
Mokymai ap÷m÷ platų temų spektrą ir buvo aktualūs ne tik žemdirbiams, 
bet ir kitiems kaimo gyventojams. Jie gal÷jo mokytis naujų technologijų 
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žem÷s ūkio ir miškų sektoriuose, verslo vadybos, ekonomikos ir apskaitos, 
aplinkos apsaugos, vandentvarkos, ekologinio ūkininkavimo, gyvūnų 
gerov÷s, higienos, sanitarijos standartų ir žem÷s ūkio bei maisto produktų 
kokyb÷s reikalavimų; IT, alternatyvių žem÷s ūkiui veiklų. Be to, mokymų 
tema buvo aktuali kitų BPD IV prioriteto priemonių bei KPP priemonių 
pareišk÷jams. Temų įvairov÷ l÷m÷ didelį mokymų populiarumą. 
Visi planiniai rodikliai tinka apibūdinti I uždavinio pasiekimą: pasiekimo 
rodikliai „Dalyvių skaičius priemon÷s veiklos srityje“, „Dalyvių 
skaičius priemon÷s veiklos srityje – moterys“, rezultatų rodiklis 
„Kursų dalyvių, dalyvaujančių naujose žem÷s ūkio veiklos srityse, 
skaičius“ ir poveikio rodiklis „Kvalifikaciją įgijusių ūkininkų 
skaičius“.  
Planuotas pasiekimo rodiklis „Dalyvių skaičius priemon÷s veiklos srityje“ 
per programos įgyvendinimo laikotarpį buvo viršytas beveik 2 kartus, t. y. 
vietoje planuotu 6000 dalyvių, priemon÷s veikloje dalyvavo 13048 
asmenys. 2008 m. priemon÷s veikloje dalyvavo 35 proc. visų dalyvių 
priemon÷s veiklos srityje. Tas pats pasakytina apie mokymuose 
dalyvavusių moterų skaičių – vietoje planuotų 3000 dalyvių, priemon÷s 
veikloje dalyvavo 6118 moterys. 
Rezultato rodiklis „Kursų dalyvių, dalyvaujančių naujose žem÷s ūkio 
veiklos srityse, skaičius“ įgyvendintas lyginant su BPD planuota jo reikšme 
102,1 proc., o lyginant su pasirašytose paramos sutartyse suplanuota 
reikšme – 101 proc. 
Planuojant priemon÷s ekonominį ir socialinį poveikį programoje buvo 
numatyta, kad ji pad÷s didinti žem÷s ūkio gamintojų ir miškų savininkų 
konkurencingumą tobulinant jų žinias ir įgūdžius, taip pat sustiprins kaimo 
žmonių geb÷jimus užsiimti alternatyvia veikla, aktyviai dalyvauti kaimo 
vietovių pl÷tros veikloje.  
Priemon÷s įgyvendinimas tur÷jo teigiamą poveikį mokymuose dalyvavusių 
ūkininkų kvalifikacijai. Vietoje BPD planuotos poveikio rodiklio reikšm÷s – 
ūkininkų, įgijusių kvalifikaciją pagal formaliojo mokymo programas, 
skaičius, 100 tokių asmenų – reikšm÷ per programos įgyvendinimo 
laikotarpį sudar÷ 88 asmenis, tai rodo, kad programos rengimo etape, 
mokymų poreikis buvo vertinamas nepakankamai kiekybiniu ir kokybiniu 
požiūriu, t. y. mokymų poreikis buvo didžiulis visoje Lietuvoje, tačiau 
mokymų reng÷jai pareng÷ paraiškas mokyti ne visuose šalies regionuose. 
Tod÷l paraiškų surinkimas pagal tam tikras mokymų programas buvo 
sustabdytas ir nauji mokymai v÷liau organizuoti teritoriniu principu ir 
finansuoti iš nacionalinių programų.  
Greta kiekybinio rodiklio, vertinant šios priemon÷s poveikį, ne mažiau 
svarbiu kriterijumi tampa ūkininkų gautų žinių pritaikymas pl÷tojant 
verslą. 2007 m. atliktas tyrimas rodo, kad didžioji kursų dalyvių dalis 
teigiamai vertina priemon÷s poveikį jų verslui, nes panaudojo įgytas žinias 
praktikoje ir pasitelkę jas padidino savo ūkių konkurencingumą. Net 86 
proc. apklausoje atsakiusiųjų respondentų nurod÷, jog kursuose įgytos 
žinios palengvino darbų organizavimą, 69 proc. sugeb÷jo pagerinti 
produkcijos kokybę, 66 proc. prad÷jo gaminti daugiau produkcijos, 62,5 
proc. respondentų teig÷ jaučiantys ūkio pajamų padid÷jimą, o 66 proc. 
respondentų teig÷, kad lengviau realizuoja ūkyje pagamintą produkciją 
(Atkočiūnien÷, 2007). Priemon÷ tapo svariu postūmiu ne tik žem÷s ūkio 
veiklos diversifikavimui, bet taip pat padidino kaimo gyventojų geb÷jimus 
plačiąja prasme, ypač kompiuterinio raštingumo srityje. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus priemon÷s įgyvendinimo apimtis galima teigti, kad BPD 4.7 
priemon÷s 1 uždavinys yra didžiąja dalimi įgyvendintas. 

 
Kiti priemon÷s uždaviniai buvo įgyvendinimo tokiomis pačiomis priemon÷mis 

(mokymais), o planiniai rodikliai, kurie leistų įvertinti konkretaus uždavinio pasiekimo lygį, 
jiems nustatyti nebuvo. Remiantis priemon÷s uždavinio pasiekimo vertinimu bei pateikta 
informacija galima teigti, kad visi likusieji priemon÷s uždaviniai taip pat yra įgyvendinti. 
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BPD 4.7 priemon÷s tikslas – pakelti profesinę asmenų, kurie dirba žem÷s ūkio sektoriuje 
ir verčiasi susijusia su kaimo pl÷tros priemon÷mis veikla, kvalifikaciją, suteikti jiems 
galimybę prisitaikyti prie naujų rinkos pokyčių, atitinkančių griežtus ES standartus aplinkos 
apsaugos, žmonių, augalų ir gyvūnų gerov÷s bei maisto sektoriuje. 

Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys – didžiąja dalimi įgyvendintas, 
2 uždavinys – įgyvendintas; 
3 uždavinys – įgyvendintas; 
4 uždavinys – įgyvendintas; 
5 uždavinys – įgyvendintas. 

Tikslo 
pasiekimas 

Priemon÷s tikslo pasiekimas vertintinas kaip pasiektas, nes buvo 
įgyvendinti visi uždaviniai ir kadangi žymiai daugiau nei planuota mokymų 
kursuose dalyvavo užimtieji žem÷s ūkyje, tarp jų moterys bei 
dalyvaujantys naujose žem÷s ūkio ir miškų ūkio veiklos srityse, kvalifikaciją 
pak÷l÷ beveik tiek ūkininkų, kiek buvo planuota (nepaisant to, kad didesn÷ 
dalis suplanuotų mokymų įgyvendinta per nacionalines programas), tai 
pad÷jo padidinti žem÷s ūkio gamintojų ir miškų savininkų 
konkurencingumą, pagilino jų žinias ir įgūdžius, sustiprino kaimo žmonių 
geb÷jimus užsiimti alternatyvia veikla, aktyviau buvo dalyvaujama kaimo 
vietovių pl÷tros veikloje. Be to, ūkininkai gautas žinias panaudojo praktiškai 
pl÷tojant verslą ir pasitelkę šias žinias ir įgūdžius padidino savo ūkių 
konkurencingumą.  

 
Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
Priemon÷s įgyvendinimas buvo ypač svarbus d÷l žymiai prastesn÷s nei mieste 

užimtųjų kaimo gyventojų išsilavinimo struktūros. Nors užimtųjų su aukštuoju ir 
aukštesniuoju išsilavinimu dalis 2004–2008 m. laikotarpiu padid÷jo 6,5 proc. punkto, 
ūkininkų, turinčių tokį išsilavinimą, dalis sumaž÷jo nuo 59,8 proc. 2004 m. iki 51,7 proc. 
2008 m. d÷l paramos organizuoti mokymai užpild÷ daug žinių spragų, su kuriomis pl÷todami 
savo veiklą susiduria daugelis žemesnį išsilavinimą turinčių ūkininkų. 

Priemon÷s įgyvendinimas parod÷, kad ji gali būti veiksmingu instrumentu, skatinančiu 
suaugusiųjų poreikį toliau mokytis, nes, 2004–2006 m. programavimo laikotarpio pradžioje, 
Lietuvos kaime besimokančių suaugusiųjų skaičius nuosekliai did÷jo (2004 m. besimokančių 
25–64 metų amžiaus gyventojų dalis sudar÷ 2,9 proc., 2005 m. – 3,2 proc., o 2006 m. 
sumaž÷jo iki 2,4 proc.). 2008 m., prad÷jus įgyvendinti 2007–2013 m. KPP priemones, 
besimokančių suaugusiųjų dalis v÷l padid÷jo iki 3,6 proc. Tod÷l priemon÷s, skirtos ūkininkų 
ir kitų kaimo gyventojų konsultavimui ir mokymui ateityje turi tapti prioritetin÷mis, tuo 
labiau, kad Lietuvos kaimo gyventojų išsilavinimas išlieka daug prastesnis nei mieste, ir yra 
vienas iš pagrindinių pažangos kaime stabdžių. 

Priemon÷ įtrauk÷ kaimo gyventojus į mokymosi visą gyvenimą procesą. Ji tur÷jo 
ilgalaikį poveikį, ugdant kaimo gyventojų įgūdžius, gerinant jų išsilavinimą bei skatinant 
verslumą. D÷l šios priemon÷s keit÷si ūkininkavimo kultūra, žemių savininkai įgijo žinių, kaip 
prisitaikyti prie naujų gyvūnų gerov÷s, higienos, sanitarijos standartų ir žem÷s ūkio bei 
maisto produktų kokyb÷s reikalavimų, tarp ūkininkų populiarus tapo ekologinis 
ūkininkavimas. Mokymai skirti naujoms, netradicin÷ms veikloms paskatino kaimo 
gyventojus ieškoti naujų verslo galimybių, o tai savo ruožtu pakeit÷ žemdirbių pajamų 
struktūrą ir sumažino veiklos riziką. Priemon÷ taip pat prisid÷jo prie kaimo gyventojų 
kompiuterinio raštingumo augimo ir platesnio IT naudojimo kaime (Atkočiūnien÷, 2007).  

Ateityje, planuojant panašaus pobūdžio priemones, reik÷tų atkreipti d÷mesį šios 
priemon÷s veiklų planavimo teritorinio tolygumo aspektą, o planuojant veiklų dalyvių 
skaičius remtis labiau optimistiniu požiūrių d÷l mokymo poreikio tarp Lietuvos ūkininkų ir 
kaimo vietovių gyventojų. 
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2.4. BPD įgyvendinimas 2004–2009 m. panaudojant ŽOFP l÷šas 

ŽOFP l÷šos buvo skirtos BPD projektams finansuoti pagal konvergencijos tikslą. ŽOFP 
paskirtis – sukurti orientuotą į rinką, šiuolaikišką, konkurencingą ir subalansuotą 
žuvininkystę, atitinkančią ES sveikatos ir saugumo reikalavimus (atsižvelgiant į ES žvejybos 
kvotas). Fondo investicijomis į žuvininkyst÷s sektorių siekiama pad÷ti pašalinti neigiamus 
socialinius žuvininkyst÷s sektorių pertvarkymo padarinius.  

 
ŽOFP l÷šų panaudojimas: 

• Per visą įgyvendinimo laikotarpį planuota paskirstyti 19,451 mln. EUR (67,161 mln. 
Lt) paramos sumą, iš jos 12,117 mln. EUR (41,837 mln. Lt) – iš ŽOFP. 

• Iki 2009 birželio 30 d. panaudota, t. y. išmok÷ta prekių tiek÷jams ir paslaugų 
teik÷jams ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK – 17,540 mln. EUR (60,563 mln. 
Lt) parama, iš kurių viso ŽOFP l÷šos – 10,872 mln. EUR (37,539 mln. Lt) (89,73 
proc. numatytų pagal BPD planą ŽOFP l÷šų). 

• S÷kmingai įgyvendinti 126 projektai. 
 
Pastaba. Šioje ataskaitoje, pateikiant duomenis apie ŽOFP paramos panaudojimą 

2009 m., yra atsižvelgta į grąžintas/grąžintinas sumas, kurios buvo įvertintos galutin÷je 
mok÷jimo paraiškoje EK.  

 
 

Pav. 109. ŽOFP paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius, vnt. 
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• Per 2008 m. panaudota 7,587 mln. EUR (26,196 mln. Lt) parama, iš kurių ŽOFP 
l÷šos – 4,214 mln. EUR (14,549 mln. Lt) (34,8 proc. numatytų pagal BPD planą 
ŽOFP l÷šų). 

• Iki 2008 metų gruodžio 31 d. panaudota 19,024 mln. EUR (65,687 mln. Lt) 
paramos suma, iš jos ŽOFP l÷šos – 12,008 mln. EUR (41,462 mln. Lt) (99,1 proc. 
numatytų pagal BPD planą ŽOFP l÷šų). 

• Per 2009 metus suma, pripažinta tinkama deklaruoti EK, sumažinta 1,484 mln. EUR 
(5,124 mln. Lt), iš kurių ŽOFP l÷šos – 1,136 mln. EUR (3,922 mln. Lt) (9,38 proc. 
numatytų pagal BPD planą ŽOFP l÷šų).  
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Pav. 110. ŽOFP projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas 2004–
2009 m., mln. EUR85. 
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85 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo. 
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2.4.1.1  ŽOFP priemon÷. BPD 4.8 priemon÷. Veikla, susijusi su žvejybos laivynu 

BPD 4.8 priemone buvo siekiama išspręsti turimų žvejybos paj÷gumų ir atitinkamų 
išteklių (žuvų) disbalanso problemą, didinti žvejybos laivų efektyvumą, skiriant paramą 
modernioms laivų technologijoms įgyvendinti.  

 
Tikslas ir uždaviniai 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Pritaikyti žvejybos paj÷gumą esamiems žuvų ištekliams, sukurti modernų, 
konkurencingą, rentabilesnį žvejybos laivyną. 
• Užtikrinti subalansuotą žvejybą (1); 
• Padidinti likusių žvejybos laivų konkurencingumą ir pelningumą (2); 
• Iki galo išnaudoti visas Lietuvai nustatytas žvejybos kvotas (3); 

Priemon÷s 
uždaviniai 

• Pagerinti žuvų laikymo ir žvejų darbo sąlygas laivuose ir navigacijos saugumą 
(4). 

  Uždaviniai 
− žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą; (1) Veiklos 

sritys − žvejybos laivų modernizavimas. (2) (3) (4) 
 
Priemon÷s finansinis įgyvendinimas 
 
Pagal BPD 4.8 priemonę buvo planuota paskirstyti 9,394 mln. EUR paramos sumą 

(2004-04-30 BPD priedas). Po l÷šų perskirstymo, atsižvelgiant į atskirų priemonių 
pareišk÷jų poreikį, paskutiniame etape šios priemon÷s planin÷ paramos suma padidinta iki 
11,506 mln. EUR (2009-06-30 BPD priedas).  

Kvietimai teikti paraiškas vyko 4 kartus – 2004, 2006, 2007 ir 2008 m. 2004 m. pagal 
BPD 4.8 priemonę buvo gautos 25 paraiškos, iš jų pasirašyta 20 paramos sutarčių, 2005 m. 
gautos 3 paraiškos, bet nepasirašyta n÷ viena paramos sutartis. 2006–2008 m. gauta 21 
paraiška, pasirašyta 14 paramos sutarčių.  

 
Pav. 111. BPD 4.8 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius 
vnt. 
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Iš viso pagal šią priemonę buvo gautos 49 paraiškos ir pasirašytos 35 paramos 
sutartys. Iš viso pagal pasirašytas 35 paramos sutartis buvo planuojama paskirstyti 11,506 
mln. EUR BPD l÷šų. 34 projektai pagal šią priemonę įgyvendinti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 

 378 

Pav. 112. BPD 4.8 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, mln. EUR86. 
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BPD įgyvendinimo laikotarpiu išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos 

sudar÷ 11,506 mln. EUR, iš jų 8,629 mln. EUR – ES l÷šos (75,0 proc.).  
Min÷tu laikotarpiu išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK 100 proc. nuo 

2009-06-30 BPD priede priemonei įgyvendinti skirtų visų l÷šų ir 100 proc. nuo ES skirtų 
l÷šų.  

Kadangi Lietuvoje žuvininkyst÷ buvo vystoma iš esm÷s pajūrio zonoje, visos BPD 4.8 
priemon÷s l÷šos paskirstytos Klaip÷dos apskrityje.  

 
Priemon÷s įgyvendinimas 2008 ir 2009 m. 
 
2008 m. pagal BPD 4.8 priemonę vyko pirmas kvietimas teikti paraiškas, pateiktos ir 

pasirašytos 2 paramos sutartys už 0,909 mln. EUR paramos sumą, iš jų 0,682 mln. EUR – 
ES l÷šos. 

2008 m. pagal BPD 4.8 priemonę buvo įgyvendinta 10 projektų, išmok÷tos ir 
pripažintos tinkamomis deklaruoti EK šiais metais iš viso l÷šos sudar÷ 3,945 mln. EUR, iš jų 
ES – 2,959 mln. EUR (75,0 proc.). 2009 m. l÷šos išmokamos nebuvo. 

 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui 
 

• Sumaž÷jusios menkių žvejybos kvotos 
Pagrindinis veiksnys, tur÷jęs įtakos šios priemon÷s įgyvendinimui, buvo sumaž÷jusios 

menkių žvejybos kvotos Baltijos jūroje. Prad÷jus įgyvendinti BPD menkių žvejyba buvo 
pagrindinis Lietuvos Baltijos jūros žvejybos sektoriaus pajamų šaltinis, iš šios veiklos buvo 
gaunama apie 80 proc. pajamų. 2007 m. birželio m÷n. ES Žem÷s ūkio ir žuvininkyst÷s 
ministrų taryba pri÷m÷ Ilgalaikį Baltijos jūros menkių išteklių atkūrimo ir naudojimo planą, 
prad÷jusį veikti nuo 2008 m. (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007), kuriame nustatyti 
papildomi menkių, o kartu ir kitų priedugnio žuvų žvejybos Baltijos jūroje apribojimai. 
Atsižvelgdamos į juos žvejybos įmon÷s atsargiau investavo į žuvininkyst÷s sektoriaus pl÷trą 
ir neparod÷ didelio aktyvumo pasinaudoti parama laivų modernizavimui. Dalis žuvininkyst÷s 
ūkio subjektų pasinaudojo galimybe gauti kompensacijas už į metalo laužą atiduotus laivus 
arba perorientuoti juos kitai nežvejybinei veiklai. 

Taip pat priemon÷s populiarumui įtakos tur÷jo ekonominiai veiksniai, visų pirma, 
smarkiai išaugusios kuro kainos, didinančios veiklos išlaidas. 

 
                                           
86 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo. 
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Priemon÷s įgyvendinimo problemos  
 
Pažym÷tinas pareišk÷jų aktyvumas programinio laikotarpio pradžioje, nes 2005 m. 

buvo išmok÷ta daugiau kaip pus÷ priemonei skirtų l÷šų. Atkreiptinas d÷mesys, kad pagal 
antrąją BPD 4.8 priemon÷s remtą veiklos sritį „Žvejybos laivų modernizavimas“ (141) 
gautos tik 4 paraiškos, kuriose prašyta 0,2 mln. EUR paramos. Pagal šią veiklos sritį 
pasirašyta 1 paramos sutartis, tačiau projekto vykdytojo iniciatyva buvo nutraukta. Taigi 
analizuojamu laikotarpiu BPD l÷šomis nebuvo atnaujintas nei vienas laivas. Pagrindin÷s 
priežastys – modernizavimo priemonių sud÷tingumas, nepalankios nustatytos remiamos 
išlaidos, palyginti mažas paramos intensyvumas ir potencialių pareišk÷jų požiūris į žvejybos 
verslą, kaip neperspektyvų.  

 
Lentel÷ 110. Priemon÷s įgyvendinimo problemos ir jų sprendimo būdai 

Problemos Sprendimo būdai 
Netinkamas paramos planavimas – 
numatytų l÷šų neatitikimas realių poreikių, 
nepalankios remiamos išlaidos, mažas 
paramos intensyvumas, netur÷jęs privalomo 
skatinamojo pobūdžio. 

1) Nepanaudotos priemon÷s l÷šos buvo 
perkeltos į BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemones.  
2) Atsižvelgta planuojant paramą 
žuvininkystei 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu. 

Ribotos laivų modernizavimo galimyb÷s, 
nustatytos Tarybos reglamente (EB) 
2792/1999, d÷l to nebuvo įgyvendintas nei 
vienas projektas pagal veiklos sritį 
„Žvejybos laivų modernizavimas“ (141). 

Siekiant paskatinti galimus pareišk÷jus 
naudotis parama žvejybos laivų 
modernizavimui, 2004–2006 m. buvo 
rengiami susitikimai su žvejybos įmones 
vienijančių asociacijų nariais, siekiant 
pristatyti paramos pagal BPD galimybes, 
informuota apie paramos teikimo sąlygas ir 
tvarką. Taip pat pagal LR žem÷s ūkio 
ministro įsakymu patvirtintas taisykles 
žuvininkyst÷s veikla užsiimantiems ūkio 
subjektams, imantiems kreditus 
investiciniams projektams įvykdyti (taip pat 
ir ES l÷šomis remiamiems projektams 
bendrai finansuoti), buvo numatyta 
galimyb÷ kompensuoti dalį garantinio 
užmokesčio ir palūkanų. 

 
Priemon÷s tikslo ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 
BPD 4.8 priemon÷s tikslo buvo siekiama įgyvendinant 4 uždavinius. 
 

1 uždavinys – užtikrinti subalansuotą žvejybą.  

Veiklos sritys  
Priemon÷s 1 uždavinio įgyvendinimas sietinas su vienintele priemon÷s 
veiklos sritimi: 
− žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą. 

Įgyvendinimas 

1 priemon÷s uždavinio pasiekimo vertinimas atliekamas remiantis 
planiniais pasiekimo rodikliais „Laivų, nutraukusių žvejybinę veiklą, 
bendroji talpa“, „Laivų, nutraukusių žvejybinę veiklą, bendras 
galingumas“ ir rezultatų rodikliu „Lietuvos Baltijos jūroje 
žvejojančių laivų sumaž÷jimas“. 
Min÷tų dviejų pasiekimo rodiklių („Laivų, nutraukusių žvejybinę veiklą, 
bendroji talpa” ir “Laivų, nutraukusių žvejybinę veiklą, bendras 
galingumas“) planin÷s reikšm÷s, numatytos paramos sutartyse, 
įgyvendintos 100 proc., o lyginant su BPD planuotomis reikšm÷mis – 
viršytos atitinkamai 1,5 ir 1,6 karto, nes buvo numatyta, kad žvejybinę 
veiklą nutrauks mažiau Lietuvos žvejybos laivų. D÷l šios priemon÷s 
taikymo Lietuvos žvejybos laivyno paj÷gumai sumaž÷jo 3,004 GT 
bendrosios talpos ir 5,670 kW variklių galingumo. 
Rezultatų rodiklis „Lietuvos Baltijos jūroje žvejojančių laivų sumažinimas“ 
įgyvendintas pagal pasirašytas paramos sutartis 100 proc., o palyginti su 
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BPD planuota reikšme, Baltijos jūroje žvejojančių laivų bendroji talpa 
sumažinta 3,4 kartus daugiau: buvo numatyta, kad pasinaudojus BPD 4.8 
priemon÷s parama Baltijos jūroje žvejojančių laivų bendroji talpa bus 
sumažinta  10 proc., o įvykdžius BPD šis skaičius pasiek÷ 40 proc. BPD 
įgyvendinimo laikotarpiu Lietuvos žvejybos laivyno paj÷gumas buvo 
sumažintas, atidavus į metalo laužą ar perorientavus kitai veiklai 34 
seniausius ir neefektyviausius Baltijos jūroje žvejojusius laivus, tod÷l 
priemon÷s įgyvendinimas dar÷ teigiamą poveikį žvejybos laivyno amžiaus 
struktūrai (40 pav.).  
 
Pav. 113. Lietuvos žvejybos laivyno amžiaus kaita 2005–2009 m. 
 

 
Šaltinis: Europos žvejybos laivų rejestras 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus priemon÷s rodiklių įgyvendinimą galima teigti, kad BPD 4.8 
priemon÷s 1 uždavinys yra įgyvendintas. 

 
Likusieji trys priemon÷s uždaviniai buvo įgyvendinami vienoje veiklos srityje, tod÷l jų 

pasiekimo vertinimas pateikiamas bendrai. 
 

2 uždavinys – padidinti likusių žvejybos laivų konkurencingumą ir pelningumą.  
3 uždavinys – iki galo išnaudoti visas Lietuvai nustatytas žvejybos kvotas.  
4 uždavinys – pagerinti žuvų laikymo, žvejų darbo sąlygas laivuose ir navigacijos 
saugumą. 

Veiklos sritys  
Min÷tų uždavinių įgyvendinimas sietinas su vieninga priemon÷s veiklos 
sritimi: 
− žvejybos laivų modernizavimas. 

Įgyvendinimas 

Nors priemon÷s tikslas buvo aktualus Baltijos jūroje žvejojantiems 
Lietuvos ūkio subjektams, galimyb÷mis modernizuoti laivus, BPD teikiama 
parama pagal BPD 4.8 priemon÷s veiklos sritį ,,Žvejybos laivų 
modernizavimas“ pasinaudota nebuvo. Galima išskirti kelias priežastis, 
sustabdžiusias SF paramos panaudojimą pagal BPD 4.8 priemon÷s veiklos 
sritį „Žvejybos laivų modernizavimas“. Visų pirma, pareišk÷jų pasyvumą 
l÷m÷ sud÷tinga žvejybos sektoriuje veikiančių įmonių ekonomin÷ pad÷tis, 
tod÷l jos buvo nepaj÷gios finansuoti privalomąją projektų išlaidų dalį (nuo 
40 proc. iki 60 proc.) privačiomis l÷šomis. Kita svarbi priežastis, d÷l kurios 
nebuvo susidom÷jimo modernizavimo veikla, – potencialių pareišk÷jų 
požiūris į žvejybos verslą kaip neperspektyvų. Be to, dauguma Lietuvos 
žvejybos laivų yra pagaminti Rusijoje, tod÷l reikalavimo juos modernizuoti 
pagal ES standartus nebuvo galima įgyvendinti techniškai d÷l įrangos 
nesuderinamumo (Rusijoje pagaminta įranga nebuvo finansuojama).  
D÷l jau aptartų priežasčių projektai pagal veiklos sritį „Žvejybos laivų 
modernizavimas“ nebuvo įgyvendinami, pasiekimų rodiklio 
„Modernizuotų Baltijos jūros laivų skaičius“ planin÷ reikšm÷ (8 
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modernizuoti laivai) nebuvo pasiekta. 
Rezultatų rodiklis „Bendras sukurtų / išlaikytų darbo vietų skaičius“ buvo 
planuotas tikintis įgyvendinti projektus pagal veiklos sritį „Žvejybos laivų 
modernizavimas“. Kadangi projektai pagal šią veiklos sritį neįgyvendinti, 
darbo vietų sukurta ar išsaugota nebuvo. 
Priemon÷s poveikiui įvertinti programoje buvo pasirinktas rodiklis 
„Padid÷jęs žvejybos kvotų išnaudojimas“. Kadangi projektai pagal 
veiklos sritį ,,Žvejybos laivų modernizavimas“ nebuvo įgyvendinami, šis 
rodiklis prarado prasmę. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus, kad žvejybos laivų modernizavimo veiklos srityje nebuvo 
įgyvendintas n÷ vienas projektas, galima teigti, jog BPD 4.8 priemon÷s 2, 
3, ir 4 uždaviniai yra neįgyvendinti. 

 
BPD 4.8 priemon÷s tikslas – pritaikyti žvejybos paj÷gumą esamiems žuvų ištekliams, 
sukurti modernų, konkurencingą, rentabilesnį žvejybos laivyną. 

Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys – įgyvendintas; 
2 uždavinys – neįgyvendintas; 
3 uždavinys – neįgyvendintas; 
4 uždavinys – neįgyvendintas. 

Tikslo 
pasiekimas 

Priemon÷s tikslo pasiekimas vertintinas kaip pasiektas iš dalies, nes buvo 
visiškai įgyvendintas tik vienas uždavinys, o kiti – neįvykdyti. Laivų, 
nutraukusių žvejybinę veiklą, bendroji talpa viršyta 1,5 karto, o bendras 
galingumas – 1,6 karto nei buvo planuota BPD, d÷l šios priemon÷s taikymo 
Lietuvos žvejybos laivyno paj÷gumai sumaž÷jo 3,004 GT bendrosios talpos 
ir 5.670 kW variklių galingumo. Lietuvos žvejybos laivyno paj÷gumas buvo 
sumažintas, į metalo laužą atidavus ar perorientavus kitai veiklai 34 
seniausius ir neefektyviausius Baltijos jūroje žvejojusius laivus, tod÷l 
priemon÷s įgyvendinimas dar÷ teigiamą poveikį žvejybos laivyno amžiaus 
struktūrai. 
D÷l objektyvių priežasčių, kurių svarba nebuvo pakankamai įvertinta BPD 
planavimo metu, pvz., laivų techninis nepritaikomumas ES standartams, 
žvejų vertinimas d÷l žvejybos sektoriaus neperspektyvumo, privačių l÷šų 
nuosavam ind÷liui į projektą nebuvimas ir pan., neleido padidinti likusių 
žvejybos laivų konkurencingumo ir pelningumo, iki galo išnaudoti visų 
Lietuvai nustatytų žvejybos kvotų ar pagerinti žuvų laikymo ir žvejų darbo 
sąlygų laivuose bei navigacijos saugumo. 

 
Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
Atidavus į metalo laužą 33 seniausius (šių laivų vidutinis amžius – 35 m.) ir 

neefektyviai Baltijos jūroje žvejojusius laivus, o vieną laivą perorientavus švietimo veiklai, 
buvo 40 proc. sumažinti Lietuvos žvejybos laivyno paj÷gumai. D÷l to žvejybos versle 
likusiems laivams suteiktos 60 proc. didesn÷s žvejybos kvotos (2004 m. žvejybos kvotos 
vienam laivui vidutiniškai buvo 36 t, o 2008 m. – 60 t). Tai leido įvykdyti žvejybos 
subalansavimo uždavinį. Galima teigti, kad šis įgyvendinimas sudar÷ prielaidas ir trečiojo 
uždavinio – padidinti likusių žvejybos laivų konkurencingumą ir pelningumą – įgyvendinimui. 
Parama sumažino Lietuvos žvejybos paj÷gumus, tod÷l išaugo žvejybos versle likusių įmonių 
pelningumas. Palyginti su 2004 m., sumaž÷jus žvejojančių laivų skaičiui ir padid÷jus 
vidutinei laivo kvotai, laivo pajamos iš žvejybos išaugo 52 proc. Kita vertus, didesnį 
žvejyboje likusių laivų pelningumą analizuojamu laikotarpiu mažino spartus įgulos darbo 
užmokesčio augimas išlaidų struktūroje.  

Taip pat BPD 4.8 priemon÷s pagalba buvo pasiekti tam tikri ilgalaikiai ekonominiai ir 
aplinkosauginiai tikslai. Dalį laivų atidavus į metalo laužą arba perorientavus kitai veiklai, 
žvejybos paj÷gumai buvo labiau suderinti su menkių ištekliais, nes BPD įgyvendinimo 
periodu buvo susidariusi situacija, kai menkių ištekliai tapo mažesni nei saugus biologinis jų 
lygis.  

Priemon÷s uždaviniai įgyvendinti iš dalies, nes juos pakoregavo pareišk÷jai, jautriai 
sureagavę į naujus menkių ir kitų priedugnio žuvų žvejybos Baltijos jūroje apribojimus, 
augančias kuro kainas ir kitas žvejybos įmon÷ms iškilusias ekonomines problemas. BPD 
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įgyvendinimo laikotarpiu įmon÷s, vykdančios žvejybos veiklą jūroje, atsargiau investavo į 
žuvininkyst÷s sektoriaus pl÷trą ir neparod÷ suinteresuotumo pasinaudoti parama laivų 
modernizavimui, d÷l to projektai pagal veiklos sritį ,,Žvejybos laivų modernizavimas“ 
nebuvo įgyvendinami. 

Paramos pagalba analizuojamu laikotarpiu pavyko subalansuoti žvejybos paj÷gumus 
su esamais žuvų ištekliais, kurie yra dinaminis reiškinys. Po ilgalaikio menkių išteklių 
maž÷jimo Baltijos jūros rytuose ir žvejybos laivynų Rytų Baltijos šalyse supjaustymo 2008 
m. buvo pasteb÷tas menkių išteklių augimas, ir žuvų kvota šiame rajone 2009 m. buvo 
padidinta 15 proc. Toks pat augimas prognozuojamas ir 2010 m. Svarstytina, ar likusių 
žvejybos paj÷gumų užteks kvotoms išnaudoti. 
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2.4.1.2 ŽOFP priemon÷. BPD 4.9 priemon÷. Vandens išteklių apsauga ir pl÷tra, 
žuvininkyst÷, žvejybos uosto įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir 
žvejyba vidaus vandenyse 

BPD 4.9 priemone siekta gerinti žvejybos laivų aptarnavimą ir žvejų darbo sąlygas, 
stiprinti žuvų perdirbimo ir realizavimo sektorius. Tik÷tasi, kad priemon÷s pagalba bus 
lengviau įgyvendinama Bendroji žuvininkyst÷s politika, veterinarijos, sanitarijos ir higienos 
reikalavimai, išpl÷totas žuvininkyst÷s produktų pardavimas bei padidintos žvejų pajamos.  

 
Tikslas ir uždaviniai 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Sukurti palankias sąlygas žvejybin÷s veiklos pl÷trai, užtikrinti vertingų žuvų išteklių 
pl÷trą, vystyti akvakultūrą didinant jos konkurencingumą, modernizuoti ir 
racionalizuoti žuvininkyst÷s produktų perdirbimą ir rinkodarą, gerinti jų 
konkurencingumą ir padidinti prid÷tinę vertę. 
• Pagerinti laivų aptarnavimo, žuvų iškrovimo ir pardavimo sąlygas (1); 
• Užtikrinti optimalias žuvų kainas (2); 
• Saugoti vandens išteklius ir skatinti jų pl÷trą (3); 
• Skatinti inovacijų įgyvendinimą akvakultūriniuose ūkiuose (4); 
• Pl÷sti akvakultūros produktų asortimentą ir jų pardavimo galimybes (5); 
• Modernizuoti akvakultūrinius ūkius pagal ES reikalavimus (6); 
• Pagerinti žuvų perdirbimo įmonių sanitarinę ir higieninę būklę (7); 
• Įdiegti naujas technologijas (8); 
• Užtikrinti veterinarijos ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų žuvų 

perdirbimo įmon÷ms, įgyvendinimą (9); 

Priemon÷s 
uždaviniai 

• Modernizuoti vidaus vandenyse žvejojančius laivus pagal veterinarijos, higienos 
ir sanitarijos reikalavimus (10). 

  Uždaviniai 
− žuvininkyst÷s produktų perdirbimas ir rinkodara; (7) (8) (9) 
− akvakultūra; (4) (5) (6) 
− žvejybos uostų įrengimų statyba, pl÷tra ir modernizavimas; (1) (2) 
− gyvųjų vandens išteklių apsauga bei pl÷tra; (3) 

Veiklos 
sritys 

− žvejyba vidaus vandenyse. (10) 
 
Priemon÷s finansinis įgyvendinimas  
 
Pagal BPD 4.9 priemonę buvo planuota paskirstyti 7,486 mln. EUR paramos sumą 

(2009-06-30 BPD priedas).   
Kvietimai teikti paraiškas pagal BPD 4.9 priemonę vyko 11 kartų, iš jų pagal veiklos 

sritis: 
� „Žuvininkyst÷s produktų perdirbimas ir rinkodara“ – 1 kartą, 2006 m.; 
� „Akvakultūra“ (144) – 4 kartus, 2004, 2005, 2006 ir 2007 m.; 
� „Žvejybos uostų įrengimų statyba, pl÷tra ir modernizavimas“ – 2 kartus, 2005 ir 2006 
m.; 

� „Gyvųjų vandens išteklių apsauga ir pl÷tra“ – 2 kartus, 2004 ir 2006 m.; 
� „Žvejyba vidaus vandenyse“ – 2 kartus, 2004 ir 2006 m. 

 
2004 m. pagal BPD 4.9 priemonę buvo gautos 6 paraiškos, iš jų pasirašytos 4 

paramos sutartys, o 2005 m. gautos 3 paraiškos ir pasirašyta 1 paramos sutartis. 2006–
2007 m. gauta 18 paraiškų, pasirašyta 14 paramos sutarčių. Iš viso pagal šią priemonę 
gautos 27 paraiškos ir pasirašytos 19 paramos sutarčių.  
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Pav. 114. BPD 4.9 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius 
vnt. 

   

27

21

19

0 5 10 15 20 25 30

Pateikta paraiškų
(vnt)

Sudaryta sutarčių
(vnt)

Pabaigti projektai
(vnt)

 
 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu įgyvendinta 19 projektų, išmok÷ta ir pripažintos 

tinkamomis deklaruoti EK 5,615 mln. EUR arba 75 proc. nuo skirtų l÷šų, iš jų 1,929 mln. 
EUR – iš ES l÷šų. 

 
Pav. 115. BPD 4.9 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų pasiskirstymas 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu, mln. EUR87. 
  

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos

0,00 0,00
1,04

2,56

3,50

-1,48

5,26

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Numatyta skirti
viso viešųjų
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Pažym÷tina, kad 16 iš 19 projektų buvo įvykdyti pagal veiklos sritį „Akvakultūra“ 

(144). Didelis pareišk÷jų aktyvumas pagal veiklos sritį „Akvakultūra“, tačiau vidutin÷ tokių 
įgyvendinamų projektų vert÷ buvo gana nedidel÷ – nuo 0,058 mln. EUR iki 0,116 mln. EUR. 

Pagal „Žvejybos uostų įranga ir vandens išteklių apsauga bei pl÷tra“ (145) veiklos sritį 
buvo įgyvendinti 3 projektai, kuriems iš viso išmok÷ta parama sudar÷ 1,996 mln. EUR 
(38,91 proc.), iš jų ES – 1,497 mln. EUR.  

Nors žuvininkyst÷s įmonių yra visose Lietuvos apskrityse, didžiausia jų koncentracija 
Klaip÷dos apskrityje, kur veikia net 81,3 proc. visų žuvininkyst÷s įmonių. Čia išpl÷tota 
žvejyba jūroje, Kuršių mariose, žuvų perdirbimas. Tod÷l didžiausią paramą gavo daugiausia 
vandens išteklių turinti ir aktyviausiai žvejybos verslą pl÷tojanti Klaip÷dos apskritis.  

 
 
 
                                           
87 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo. 
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Pav. 116. Paramos pagal BPD 4.9 priemonę pasiskirstymas pagal apskritis. 
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Žuvininkyst÷s įmonių yra ir kituose Lietuvos regionuose, tačiau jų koncentracija 

mažesn÷ ir, priešingai nei Klaip÷dos apskrityje, kurioje geriausiai išpl÷tota žvejybin÷ veikla, 
juose daugiau akvakultūros ir žuvų perdirbimo įmonių. Pastaruosiuose regionuose neretai 
žuvininkyst÷ pasitarnauja kaip alternatyvi žem÷s ūkiui veikla. 

 
Priemon÷s įgyvendinimas 2008 ir 2009 m. 
 
2008 m. ypatingi, kad buvo vykdomas kvietimas teikti paraiškas d÷l papildomos 

paramos skyrimo pagal BPD 4.9 priemon÷s veiklos sritis „Gyvųjų vandens išteklių apsauga ir 
pl÷tra“ ir „Akvakultūra“ (pateiktos 4 paraiškos, prašoma 0,084 mln. EUR. paramos) ir tais 
metais buvo baigta įgyvendinti didžioji dalis projektų (12 iš 20). 2008 m. pagal BPD 4.9 
priemonę buvo išmok÷ta ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK l÷šų suma sudar÷ 3,504 
mln. EUR (46,8 proc. nuo skirtų l÷šų), iš jų ES l÷šos sudar÷ 1,152 mln. EUR. 

2009 m. baigti 2 projektai, išmok÷ta ir pripažinta tinkamomis deklaruoti l÷šų suma 
sumažinta 1,484 mln. EUR, iš jų iš ES – 1,136 mln. EUR. 

 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui 
  

• Darbo užmokesčio ir kitų išlaidų augimas 
Priemon÷s įgyvendinimą neigiamai veik÷ spartus darbo užmokesčio, kuro ir kitų išlaidų 

augimas, kuris mažino įmonių pelningumą ir galimybę nuosavomis ar skolintomis l÷šomis 
ko-finansuoti projektus. Paramos panaudojimą akvakultūros ūkiuose sunkino did÷jantis 
importuojamų lašišinių žuvų vartojimas, sunkinantis šių įmonių pardavimų didinimą.  

ES taikomi žuvų perdirbimo sanitariniai ir higienos standartai, kuriuos Lietuvos įmon÷s 
tur÷jo atitikti nor÷damos eksportuoti produkciją į ES rinką, daugelio ūkio subjektų buvo 
įgyvendinti dar iki 2004 m. savo l÷šomis ar pasinaudojant SAPARD programa, o įvykdyti 
naujus modernizavimo projektus d÷l mažo pelningumo įmon÷s netur÷jo galimybių.  

 
Priemon÷s įgyvendinimo problemos  
 
Vertinant BPD 4.9 priemon÷s įgyvendinimo eigą, pažym÷tinas l÷ta jos įgyvendinimo 

pradžia, d÷l to įgyvendinimo lygis sudaro 75 proc. Liko nepanaudota l÷šų iš viso už 1.871 
mln. EUR, iš jų ES – 12,421 tūkst. EUR. Daugiausia tai l÷m÷ iškilusios problemos d÷l 
nustatyto palyginti didelio privataus ind÷lio, d÷l kurio pagal veiklos sritį „Žvejyba vidaus 
vandenyse“ nebuvo įgyvendinta projektų. 
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Lentel÷ 111. Priemon÷s įgyvendinimo problemos ir jų sprendimo būdai. 

Problemos Sprendimo būdai 

Pagal veiklos sritį „Žvejyba vidaus 
vandenyse“ nebuvo įgyvendinta projektų, nes 
įmon÷s d÷l maž÷jančių sugavimų vidaus 
vandenyse, buvo finansiškai nepaj÷gios 
sukaupti reikalaujamo 40 proc. privačių l÷šų 
ind÷lio.  

Siekiant paskatinti galimus pareišk÷jus 
naudotis parama vidaus vandenų žvejybos 
laivų modernizavimui, 2004–2006 m. buvo 
rengiami susitikimai su žvejybos įmones 
vienijančių asociacijų nariais norint pristatyti 
paramos pagal BPD galimybes, teikta 
informaciją apie paramos gavimo sąlygas ir 
tvarką. Taip pat pagal LR žem÷s ūkio 
ministro įsakymu patvirtintas taisykles 
žuvininkyst÷s veikla užsiimantiems ūkio 
subjektams, imantiems kreditus 
investiciniams projektams įgyvendinti (taip 
pat ir ES l÷šomis remiamiems projektams 
bendrai finansuoti), buvo numatyta galimyb÷ 
kompensuoti dalį garantinio užmokesčio bei 
palūkanų. Pasirašyta viena paramos sutartis, 
tačiau v÷liau paramos gav÷jas jos atsisak÷. 

 
Priemon÷s tikslo ir uždavinių pasiekimo analiz÷ 
 
BPD 4.9 priemon÷s tikslo buvo siekiama įgyvendinant 10 uždavinių. 
 

1 uždavinys – pagerinti laivų aptarnavimo, žuvų iškrovimo ir pardavimo sąlygas.  
2 uždavinys – užtikrinti optimalias žuvų kainas. 

Veiklos sritys  
Priemon÷s 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimas sietinas su viena veiklos sritimi, 
kurioje buvo įgyvendinti trys projektai, vienas jų buvo nacionalinio masto: 
− žvejybos uostų įrengimų statyba, pl÷tra ir modernizavimas. 

Įgyvendinimas 
1 ir 2 uždavinių pasiekimo vertinimui tiesioginių planinių rodiklių numatyta 
nebuvo.  

Uždavinio 
pasiekimas 

BPD 4.9 priemon÷s 1 ir 2 uždaviniai yra neįgyvendinti. 

 
3 uždavinys – saugoti vandens išteklius ir skatinti jų pl÷trą. 

Veiklos sritys  
Priemon÷s 3 uždavinio įgyvendinimas sietinas su viena veiklos sritimi: 
− gyvųjų vandens išteklių apsauga ir pl÷tra. 

Įgyvendinimas 

3 priemon÷s uždavinio pasiekimo vertinimui tarp planinių rodiklių buvo 
numatytas pasiekimo rodiklis „Paremtų gyvųjų vandens išteklių 
apsaugos ir pl÷tros projektų skaičius“. 
Paremtų gyvųjų vandens išteklių apsaugos ir pl÷tros projektų skaičius 
atitinka BPD ir paramos sutartyse numatytas planines reikšmes, t. y. 
įgyvendinti 2 numatyti projektai. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus pasiektas numatyto rodiklio reikšmes galima teigti, kad BPD 4.9 
priemon÷s 3 uždavinys yra įgyvendintas. 

 
5 uždavinys – pl÷sti akvakultūros produktų asortimentą ir jų pardavimo 
galimybes. 

Veiklos sritys  
Priemon÷s 5 uždavinio įgyvendinimas sietina su viena veiklos sritimi: 
− akvakultūra. 

Įgyvendinimas 

5 priemon÷s uždavinio pasiekimo vertinimui tarp planinių rodiklių buvo 
numatytas rezultatų rodiklis „Išaugusi naujų žuvų rūšių 
produkcija“. 
Rezultato rodiklio „Išaugusi naujų žuvų rūšių produkcija“ reikšm÷, 
matuojama naujų žuvų rūšių produkcijos dalimi nuo bendros akvakultūros 
produkcijos, sudar÷ 6,75 proc. (vietoje planuotų 8,7 proc. paramos 
sutartyse ir 10 proc. BPD).  
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Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus pasiektas numatyto rodiklio reikšmes galima teigti, kad BPD 4.9 
priemon÷s 5 uždavinys yra įgyvendintas didžiąja dalimi. 

 
4 uždavinys – skatinti inovacijų įgyvendinimą akvakultūriniuose ūkiuose.  
6 uždavinys – modernizuoti akvakultūrinius ūkius pagal ES reikalavimus. 

Veiklos sritys  
Priemon÷s 4 ir 6 uždavinių įgyvendinimas sietinas su viena veiklos sritimi: 
− akvakultūra. 

Įgyvendinimas 

Priemon÷s 4 ir 6 uždavinių pasiekimo vertinimui buvo numatytas poveikio 
rodiklis „Akvakultūros produkcijos padid÷jimas“. 
BPD numatyta planin÷ rodiklio „Akvakultūros produkcijos padid÷jimas“ 
reikšm÷ buvo viršyta net 7 kartus (BPD planuotas rodiklis buvo 200 t, 
pasiekta reikšm÷ 1412,75 t), nors paramos sutartyse numatytas rodiklis 
buvo įgyvendintas 92 proc. 
Galima konstatuoti, kad priemon÷ sudar÷ prielaidas akvakultūros 
sektoriaus modernizavimui, įmonių prisitaikymui prie veterinarijos ir 
aplinkosaugos reikalavimų. Išaugo gamybos apimtys, pager÷jo produkcijos 
kokyb÷. Žuvininkyst÷s departamento duomenimis 2008 m. tvenkinių 
žuvininkyst÷s bendrov÷se padid÷jo 3008 t prekinių tvenkinių žuvų arba 
apie 11,5 proc. daugiau lyginant su 2004 m. (2689 t). Prekin÷s tvenkinių 
žuvų produkcijos realizacijos apimtys siek÷ 6,37 mln. EUR ir lyginant su 
2004 m. išaugo daugiau nei 1,5 karto. Lietuvos akvakultūros įmon÷s 
aktyviai ieškojo naujų rinkų užsienyje. 2008 m. buvo eksportuota 801 t 
gyvo karpio ir kitų žuvų. Lietuva viena pirmųjų Europoje prad÷jo taikyti 
ekologin÷s žuvininkyst÷s gamybos būdą ir kasmet didina ekologiškų žuvų 
produktų išauginimą, kurių paklausa ES šalyse nuolat auga. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus uždavinio planinio rodiklio pasiektas reikšmes ir bendrą 
akvakultūros sektoriaus augimą galima teigti, kad BPD 4.9 priemon÷s 4 ir 
6 uždaviniai yra įgyvendinti. 

 
7 uždavinys – pagerinti žuvų perdirbimo įmonių sanitarinę ir higieninę būklę.  
8 uždavinys – įdiegti naujas technologijas. 
9 uždavinys – užtikrinti veterinarijos ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų 
žuvų perdirbimo įmon÷ms, įgyvendinimą 

Veiklos sritys  
Priemon÷s 7, 8 ir 9 uždavinių įgyvendinimas sietinas su viena veiklos 
sritimi: 
− žuvininkyst÷s produktų perdirbimas ir rinkodara. 

Įgyvendinimas 

Priemon÷s 7, 8 ir 9 uždavinių pasiekimo vertinimui buvo numatytas 
pasiekimo rodiklis „Paramą gavusių žuvininkyst÷s ir akvakultūros 
produktų perdirbimo ir rinkodaros modernizavimo projektų 
skaičius“. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus uždavinio planinio rodiklio pasiektas reikšmes galima teigti, kad 
BPD 4.9 priemon÷s 7, 8 ir 9 uždaviniai yra neįgyvendinti. 

 
10 uždavinys – modernizuoti vidaus vandenyse žvejojančius laivus pagal 
veterinarijos, higienos ir sanitarijos reikalavimus. 

Veiklos sritys  
Priemon÷s 10 uždavinio įgyvendinimas sietinas su viena veiklos sritimi: 
− žvejyba vidaus vandenyse. 

Įgyvendinimas 

Priemon÷s 10 uždavinio pasiekimo vertinimui tarp planinių rodiklių 
numatytas pasiekimo rodiklis „Modernizuotų vidaus vandenų 
žvejybos laivų skaičius“. 
BPD planavimo etape numatyta modernizuoti 15 vidaus vandenų žvejybos 
laivų. Tačiau šis priemon÷s uždavinys BPD laikotarpiu liko neįgyvendintas, 
nes d÷l žuvų išteklių kaitos žvejybos laivyno paj÷gumai vidaus vandenyse 
yra pertekliniai ir investuoti į vidaus vandenyse žvejojančių laivų 
modernizavimą nebuvo populiaru. Pagal šią veiklos sritį pateikta tik viena 
paraiška ir pasirašyta paramos sutartis, tačiau projekto vykdytojas 
persigalvojo ir atsisak÷ projekto įgyvendinimo bei paramos.  

Uždavinio Įvertinus, kad su uždaviniu sietinos veiklos srityje nebuvo įgyvendintas n÷ 
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pasiekimas vienas projektas galima teigti, jog BPD 4.9 priemon÷s 10 uždavinys yra 
neįgyvendintas. 

 
BPD 4.9 priemon÷s tikslas – sukurti palankias sąlygas žvejybin÷s veiklos pl÷trai, 
užtikrinti vertingų žuvų išteklių pl÷trą, vystyti akvakultūrą didinant jos konkurencingumą, 
modernizuoti ir racionalizuoti žuvininkyst÷s produktų perdirbimą ir rinkodarą, gerinti jų 
konkurencingumą ir padidinti prid÷tinę vertę. 

Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys – neįgyvendintas; 
2 uždavinys – neįgyvendintas; 
3 uždavinys – įgyvendintas; 
4 uždavinys – įgyvendintas, 
5 uždavinys – įgyvendintas didžiąja dalimi; 
6 uždavinys – įgyvendintas; 
7 uždavinys – neįgyvendintas; 
8 uždavinys – neįgyvendintas; 
9 uždavinys – neįgyvendintas; 
10 uždavinys – neįgyvendintas. 

Tikslo 
pasiekimas 

Priemon÷s tikslo pasiekimas vertintinas kaip pasiektas iš dalies, nes buvo 
įgyvendinta tik dalis keltų uždavinių. Gavus paramą net 7 kartus daugiau 
nei buvo planuota BPD padid÷jo akvakultūros gamybos apimtys, pager÷jo 
produkcijos kokyb÷, buvo sudarytos prielaidos akvakultūros sektoriaus 
modernizavimui, įmonių prisitaikymui prie veterinarijos ir aplinkosauginių 
reikalavimų. Lietuva viena pirmųjų Europoje prad÷jo taikyti ekologin÷s 
žuvininkyst÷s gamybos būdą ir kasmet didina ekologiškų žuvų produktų 
išauginimą, kurių paklausa ES šalyse nuolat did÷ja. Be to, buvo 
modernizuota ir pager÷jo šios srities rinkodara. Palaipsniui augo naujų žuvų 
rūšių produkcija, tiesa, mažesniais tempais ir apimtimis, nei planuota. 
Vidaus vandenų laivų modernizavimas nebuvo įgyvendintas, nes d÷l žuvų 
išteklių kaitos žvejybos laivyno paj÷gumai vidaus vandenyse yra 
pertekliniai ir investuoti į vidaus vandenyse žvejojančių laivų 
modernizavimą nebuvo populiaru.  

 
Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
BPD 4.9 priemon÷ buvo kompleksin÷, skirta žuvims auginti ir perdirbti, vandens 

išteklių apsaugai, žuvų migracijos takams ir uostui įrengti. Atsižvelgiant į BPD 4.9 
priemon÷s uždavinių įgyvendinimo mastą, didžiausią teigiamą poveikį ji tur÷jo akvakultūros 
sektoriaus konkurencingumo didinimui. Pažym÷tina, kad įgyvendinant BPD paramą 
modernizacijai pagal BPD 4.9 priemonę gavo daugiau nei pus÷ akvakultūros sektoriuje 
veikiančių įmonių. Kadangi ES rinkoje prekybos žuvimi ir jų produktais balansas yra 
neigiamas, akvakultūros ir žuvų perdirbimo sektoriai turi geras pl÷tros perspektyvas. D÷l 
visų šių priežasčių inovacinių technologijų skatinimas akvakultūros įmon÷se, jų produktų 
asortimento pl÷tra ir įmonių modernizavimas yra labai svarbūs Lietuvos žuvininkyst÷s 
sektoriui.  

Teigiamai vertintinas šios remtinos veiklos tęstinumas pagal Lietuvos žuvininkyst÷s 
sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programą. 
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2.4.1.3 ŽOFP priemon÷. BPD 4.10 priemon÷. Kita veikla (susijusi su 
žuvininkyste) 

BPD 4.10 priemone buvo siekta sušvelninti socialines-ekonomines pasekmes laivo 
įgulai, žvejybos laivą atidavus į metalo laužą ir d÷l to netekus darbo, persiorientavus į kitą 
(ne žvejybos) veiklą ir laikinai d÷l nenumatytų aplinkybių sustabdžius žvejybinę veiklą. Be 
to, numatyta paspartinti žuvininkyst÷s produktų gamintojų organizacijų kūrimą, remti 
nedidel÷s apimties kolektyvinius priekrant÷s žvejybos projektus. 

 
Tikslas ir uždaviniai 
 

Priemon÷s 
tikslas 

Sudaryti sąlygas bendram rinkos organizavimui, pagerinti priekrant÷s žvejybos 
sąlygas ir sušvelninti žvejybos veiklos nutraukimo socialinius padarinius. 
• Kompensuoti nuostolius, patirtus d÷l priverstinio laikino žvejybos veiklos 
nutraukimo (1); 

• Skatinti žvejų bendradarbiavimą (2); 
• Skatinti priekrančių žvejybos veiklos pl÷trą ir didinti jos konkurencingumą (3); 
• Sumažinti laikino žvejybos laivų veiklos nutraukimo neigiamą poveikį žvejų 
gyvenimo lygiui (4); 

Priemon÷s 
uždaviniai 

• Sudaryti sąlygas bendrosios rinkos organizavimui (5). 
  Uždaviniai 

− kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive d÷l jo 
atidavimo į metalo laužą; 

(1) 

− kompensacijos už laikiną žvejybin÷s veiklos nutraukimą; (4) 
− parama žuvininkyst÷s produktų gamintojų organizacijų kūrimui, veiklai 
ir kokyb÷s gerinimo planų įgyvendinimui; 

(2) 
(5) 

Veiklos 
sritys 

− kolektyviniai mažos apimties priekrant÷s žvejybos projektai. (3) 
 
Priemon÷s finansinis įgyvendinimas  
 
Pagal BPD 4.10 priemonę buvo planuota paskirstyti 1,5 mln. EUR paramos sumą 

(2004-04-30 BPD priedas). Po l÷šų perskirstymo, atsižvelgiant į atskirų priemonių 
pareišk÷jų poreikius, galutiniame etape šios priemon÷s planin÷ paramos suma sumažinta iki 
0,423 mln. EUR (2009-06-30 BPD priedas).  

Kvietimai teikti paraiškas pagal BPD 4.10 priemonę vyko 3 kartus, iš jų pagal veiklos 
sritis: 
� „Parama žuvininkyst÷s produktų gamintojų organizacijų kūrimui, veiklai ir kokyb÷s 
gerinimo planų įgyvendinimui (147) – 1 kartą, 2004 m.; 

� „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive d÷l jo atidavimo į metalo 
laužą (146) – 2 kartus, 2005 ir 2008 m.; 
 
2004 m. pagal BPD 4.10 priemonę buvo gautos 3 paraiškos, iš jų pasirašytos 2 

paramos sutartys, o 2005 m. gautos 53 paraiškos ir pasirašytos 45 paramos sutartys. 
2006–2008 m. gauta 30 paraiškų, pasirašyta 26 paramos sutartys. Iš viso pagal šią 
priemonę buvo gautos 86 paraiškos ir pasirašytos 73 paramos sutartys.  
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Pav. 117. BPD 4.10 priemon÷s paraiškų, paramos sutarčių ir įgyvendintų projektų skaičius 
vnt. 

86

73

73

0 20 40 60 80 100

Pateikta paraiškų
(vnt)

Sudaryta sutarčių
(vnt)

Pabaigti projektai
(vnt)

 
 

Iš viso pagal pasirašytas 73 paramos sutartis buvo planuota paskirstyti 0,423 mln. 
EUR l÷šų, iš jų 0,317 mln. EUR – iš ES.  

BPD įgyvendinimo laikotarpiu įgyvendinti visi 73 projektai, išmok÷ta ir pripažintos 
deklaruotinomis EK 0,419 mln. EUR arba 99,0 proc. nuo 2009-06-30 BPD priede priemonei 
įgyvendinti skirtų visų l÷šų, iš jų 0,315 mln. EUR – iš ES l÷šų. 

 
Pav. 118. BPD 4.10 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotų viešųjų l÷šų 
pasiskirstymas BPD įgyvendinimo laikotarpiu, mln. EUR88. 
 

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos
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Pažym÷tina, kad 71 iš 73 projektų buvo įvykdyti pagal veiklos sritį „Kompensacijos 

žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive d÷l jo atidavimo į metalo laužą “ (146). Iš viso 
šiems projektams išmok÷ta 0,35 mln. EUR (83,35 proc. visų priemonei skirtų l÷šų), iš jų ES 
l÷šos – 0,262 mln. EUR. Pagal kitą veiklos sritį „Parama žuvininkyst÷s produktų gamintojų 
organizacijų kūrimui, veiklai ir kokyb÷s gerinimo planų įgyvendinimui“ (147) įgyvendinti tik 
2 projektai, kuriems iš viso išmok÷ta parama sudar÷ 0,07 mln. EUR (16,65 proc. visų 
priemonei skirtų l÷šų), iš jų iš ES l÷šų – 0,052 mln. EUR.  

Kadangi Lietuvoje žuvininkyst÷ buvo vystoma išskirtinai pajūrio zonoje, visos BPD 
4.10 priemon÷s l÷šos paskirstytos Klaip÷dos apskrityje.  

 
 
 

                                           
88 Grafiškai vaizduojant finansinę informaciją MS Excel programa, galimos paklaidos d÷l skaičių apvalinimo. 
 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 

 391 

Priemon÷s įgyvendinimas 2008 ir 2009 m. 
 
2008 m. buvo skelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Kompensacijos 

žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive d÷l jo atidavimo į metalo laužą (146), 
pasirašytos 26 paramos sutartys už 0,128 mln. EUR, iš jų 0,096 mln. EUR – iš ES l÷šų. 2008 
m. pagal BPD 4.10 priemonę išmok÷ta ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK l÷šų suma 
sudar÷ 0,138 mln. EUR, iš jų 0,103 mln. EUR – ES l÷šos.  

2009 m. išmok÷tų ir pripažintų deklaruoti EK l÷šų nebuvo. 
 
Pagrindiniai pokyčiai, tur÷ję įtakos priemon÷s įgyvendinimui 
 
BPD 4.10 priemon÷s įgyvendinimas glaudžiai susijęs su BPD 4.8 priemonę 

įgyvendinančiais projektais, skirtais laivų žvejybinei veiklai nutraukti. Žvejybos laivą 
atidavus į metalo laužą įgula netekdavo darbo. Tod÷l tapo labai svarbios individualios 
kompensacijos d÷l žvejybin÷s veiklos nutraukimo, siūlomos pagal BPD 4.10 priemonę. 

 
• Sumaž÷jusios menkių žvejybos kvotos 
Dalies siūlomų pagal BPD 4.10 priemonę veiklos sričių populiarumas sumaž÷jo d÷l 

menkių žvejybos apribojimų Baltijos jūroje ir BPD įgyvendinimo laikotarpiu kuro bei kitų 
išlaidų brangimo susiklosčius nepalankiai ekonominei situacijai Lietuvos žuvininkyst÷s 
sektoriuje.  

 
Priemon÷s įgyvendinimo problemos  
 
Vertinant BPD 4.10 priemon÷s įgyvendinimo eigą, pažym÷tina, kad jos įvykdymo lygis 

– 99,04 proc. Liko neįsavinta l÷šų iš viso už 4,064 tūkst. EUR, iš jų ES l÷šos sudaro -2,482 
tūkst. EUR. Ypatingas d÷mesys (pratęstas kvietimo teikti paraiškas laikas, palyginti didel÷ 
parama) buvo skirtas priemon÷ms, susijusioms su nuostolių, patirtų d÷l priverstinio laikino 
žvejybos veiklos nutraukimo su jūrų žvejyba, kompensavimu. Tai susiję su santykinai 
dideliu žvejybos laivų atidavimu į metalo laužą pagal BPD 4.8 priemonę, pagal kurią 
nutraukus laivų veiklą, d÷l paramai nustatytų griežtų apribojimų kompensacijomis sugeb÷jo 
pasinaudoti ne visi nurašytuose laivuose dirbę žvejai. Neigiamai vertintina tai, kad šios 
kompensacijos dydis pagal BPD buvo beveik per pusę mažesnis, nei leistinas, maksimalus 
dydis (10 000 EUR) pagal ŽOFP reglamentus.  

 
Lentel÷ 112. Priemon÷s įgyvendinimo problemos ir jų sprendimo būdai. 

Problemos Sprendimo būdai 
Per trumpi pareišk÷jams, teikiantiems 
projektų paraiškas paramai gauti, teikimo 
terminai. 

Pailginti kvietimų teikti paraiškas terminai 
(LR žem÷s ūkio ministro 2008 m. sausio 7 d. 
įsakymas Nr. 3D-11*). 

Paklausos pagal BPD 4.10 priemon÷s veiklos 
sritis „Kolektyviniai mažos apimties 
priekrant÷s žvejybos projektai“ (d÷l per 
sud÷tingų ir griežtų reikalavimų) ir 
„Kompensacijos už laikiną žvejybin÷s veiklos 
nutraukimą“ (d÷l per sud÷tingų ir griežtų 
reikalavimų nustatyto ir per mažo, 
netur÷jusio skatinamojo poveikio, 
kompensacijos dydžio nustatymo) 
nebuvimas.  

Pagal šias veiklas nepanaudotos l÷šos buvo 
perkeltos į BPD 4.8 ir 4.9 priemones. 
Atsižvelgta planuojant 2007–2013 m. ES 
paramos žuvininkystei l÷šas. 

*-LR žem÷s ūkio ministro 2008 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 3D-11 „D÷l žem÷s ūkio ministro 2007 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-
539 „D÷l Gairių pareišk÷jams, teikiantiems projektų paraiškas paramai gauti 2007 m. pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo 
programavimo dokumento (BPD) Kaimo pl÷tros ir žuvininkyst÷s prioriteto priemon÷s „Kita veikla (susijusi su žuvininkyste)" veiklos 
sritį „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive d÷l jo veiklos nutraukimo visam laikui", patvirtinimo" pakeitimo“ 
(Žin., 2008, 5-177). 

 
Priemon÷s tikslo ir uždavinių pasiekimo vertinimas 
 
BPD 4.10 priemon÷s tikslo buvo siekiama įgyvendinant 5 uždavinius. 
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1 uždavinys – kompensuoti nuostolius, patirtus d÷l priverstinio laikino žvejybos 
veiklos nutraukimo. 

Veiklos sritys  
Priemon÷s 1 uždavinio įgyvendinimas sietinas su veiklos sritimi: 
− kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive d÷l jo 
atidavimo į metalo laužą. 

Įgyvendinimas 

Šio uždavinio pasiekimo vertinimas atliekamas naudojant pasiekimo 
rodiklį „Žvejai, kuriems suteiktos kompensacijos, žvejybos laivą, 
kuriame jie dirbo, atidavus į metalo laužą“. 
D÷l BPD 4.8 priemon÷s veiklos srities „Laivų žvejybin÷s veiklos 
nutraukimas visam laikui, laivus atiduodant į metalo laužą arba 
perorientuojant juos kitai nei žvejyba veiklai“ įgyvendinimo metu į metalo 
laužą buvo atiduoti ar kitai veiklai perorientuoti 34 seniausi ir neefektyviai 
Baltijos jūroje žvejojantys laivai. Siekiant sušvelninti žvejybos veiklos 
nutraukimo socialinius padarinius pagal BPD 4.10 priemon÷s veiklos sritį 
„Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laivuose d÷l jų 
veiklos nutraukimo visam laikui“ išmok÷tos kompensacijos 71 žvejui, taip 
100 proc. įgyvendinant pasirašytose paramos sutartyse numatytą 
pasiekimų rodiklio „Žvejai, kuriems suteiktos individualios išmokos” 
reikšmę. Tačiau BPD rengimo etape planuota šio pasiekimų rodiklio 
reikšm÷ buvo įvykdyta tik 59,2 proc. Tokį žemą BPD planuoto rodiklio 
įgyvendinimo laipsnį l÷m÷ tai, kad tikslin÷ grup÷ d÷l žvejybos verslo 
sezoniškumo ir šeš÷linio darbo prarado galimybę pasinaudoti 
kompensacijomis.  
Nors rodiklis n÷ra pasiektas ir kompensacijos suteiktos mažesniam žvejų 
skaičiui, šiuo atveju tai nevertinama kaip neigiamas rezultatas. Buvo 
patenkinti visi galinčių gauti kompensacijas žvejų poreikiai. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus pateikto rodiklio vertinimą galima teigti, kad BPD 4.10 priemon÷s 
1 uždavinys yra įgyvendintas. 

 
2 uždavinys – skatinti žvejų bendradarbiavimą. 
3 uždavinys – skatinti priekrančių žvejybos veiklos pl÷trą ir didinti jos 
konkurencingumą. 

Veiklos sritys  
Priemon÷s 2 ir 3 uždavinių vertinimas apjungiamas, nes abu buvo 
realizuojami vienoje veiklos srityje: 
− kolektyviniai mažos apimties priekrant÷s žvejybos projektai. 

Įgyvendinimas 

Šio uždavinio pasiekimo vertinimas atliekamas naudojant pasiekimo 
rodiklį „Įgyvendinti kolektyviniai projektai“. 
Planuota pasiekimų rodiklio reikšm÷ „Įgyvendinti kolektyviniai projektai“ 
nebuvo pasiekta, nes vykdant BPD 4.10 priemonę pareišk÷jai neparod÷ 
susidom÷jimo priekrant÷s žvejybos pl÷tra ir smulkių integruotų 
kolektyvinių projektų rengimu. Visą analizuojamą laikotarpį pagal BPD 4.10 
priemon÷s veiklos sritį „Kolektyviniai mažos apimties priekrant÷s žvejybos 
projektai“ projektų nebuvo pateikta. Mažą susidom÷jimą šia veiklos sritimi 
l÷m÷, kad Lietuvos regionai, priklausantys nuo žuvininkyst÷s veiklos, BPD 
įgyvendinimo metu susidūr÷ su daugeliu ekonominių ir socialinių problemų 
d÷l vykdomos žuvų išteklių tausojimo politikos ir žvejybos paj÷gumų 
mažinimo. Be to, Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriaus darbuotojams ir su jais 
susijusiems asmenims trūko aktyvaus dalyvavimo ir veiksmų koordinavimo 
kuriant pačių gerovę ir inicijuojant žuvininkyst÷s sektoriaus efektyvią 
pl÷trą. 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus, kad atitinkamoje veiklos srityje projektai nebuvo vykdomi, 
galima teigti, kad BPD 4.10 priemon÷s 2 ir 3 uždaviniai yra 
neįgyvendinti. 

 
4 uždavinys – sumažinti laikino žvejybos laivų veiklos nutraukimo neigiamą 
poveikį žvejų gyvenimo lygiui. 

Veiklos sritys  
Priemon÷s 4 uždavinio įgyvendinimas sietinas su veiklos sritimi: 
− kompensacijos už laikiną žvejybin÷s veiklos nutraukimą. 

Uždavinio Ši veiklos sritis sietina su BPD 4.8 priemon÷s veiklos sritimi „Žvejybos 
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pasiekimas laivų modernizavimas“, kurioje nebuvo įvykdytas n÷ vienas projektas. 
Atitinkamai BPD 4.10 priemon÷s 4 uždavinys yra vertinamas kaip 
praradęs tikslingumą. 

 
 

5 uždavinys – sudaryti sąlygas bendrosios rinkos organizavimui. 

Veiklos sritys  
Priemon÷s 5 uždavinio įgyvendinimas sietinas su veiklos sritimi: 
− parama žuvininkyst÷s produktų gamintojų organizacijų kūrimui, veiklai 
ir kokyb÷s gerinimo planų įgyvendinimui. 

Įgyvendinimas 

Šio uždavinio pasiekimo vertinimas atliekamas naudojant pasiekimo 
rodiklį „Paremtų gamintojų organizacijų skaičius“ ir rezultato 
rodiklį „Gamintojų organizacijų, kurių pripažinimas nebuvo 
panaikintas, skaičius“. 
Pasiekimų rodiklis „Paremtų gamintojų organizacijų skaičius“ buvo viršytas 
par÷mus 2 gamintojų organizacijas vietoje planuotos 1200 proc., lyginant 
su BPD ir pasirašytose paramos sutartyse numatytomis jo planin÷mis 
reikšm÷mis. 
Skatinant žuvininkyst÷s produktų gamintojų organizacijų kūrimąsi ir 
aktyvią veiklą prisidedant prie bendros žuvininkyst÷s produktų rinkos 
organizavimo, pagal BPD 4.10 priemon÷s veiklos sritį ,,Parama gamintojų 
organizacijų kūrimuisi, veiklai ir kokyb÷s gerinimo planų įgyvendinimui“ 
buvo suteikta parama dviejų gamintojų organizacijų („Lietuvos 
žuvininkyst÷s produktų gamintojų asociacijai“ ir „Nacionalin÷s akvakultūros 
ir žuvų produktų gamintojų asociacijai“) kūrimuisi ir jų veiklai pirmuosius 
trejus metus. BPD rengimo etape buvo numatyta paremti tik vieną tokią 
organizaciją, taigi planin÷ rezultatų rodiklio „Gamintojų organizacijų, kurių 
pripažinimas nebuvo panaikintas, skaičius“ reikšm÷ viršyta. 
Remiant gamintojų organizacijas buvo siekiama sudaryti sąlygas bendram 
rinkos organizavimui, t. y. užtikrinti, kad žvejyba vykdoma racionaliai, ir 
gerinti savo narių žuvų pardavimo sąlygas. Panaudojant BPD 4.10 
priemon÷s paramą buvo įsteigtos dvi gamintojų organizacijos: „Lietuvos 
žuvininkyst÷s produktų gamintojų asociacija“ (žvejų gamintojų organizacija) 
ir „Nacionalin÷ akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija“ 
(akvakultūros sektoriaus gamintojų organizacija). 

Uždavinio 
pasiekimas 

Įvertinus, kad paremtos dvi organizacijos, galima teigti, jog BPD 4.10 
priemon÷s 5 uždavinys yra įgyvendintas. 

 
BPD 4.10 priemon÷s tikslas – sudaryti sąlygas bendram rinkos organizavimui, pagerinti 
priekrant÷s žvejybos sąlygas ir sušvelninti žvejybos veiklos nutraukimo socialinius 
padarinius. 

Uždavinių 
pasiekimas 

1 uždavinys – įgyvendintas; 
2 uždavinys – neįgyvendintas; 
3 uždavinys – neįgyvendintas; 
4 uždavinys – praradęs tikslingumą; 
5 uždavinys – įgyvendintas. 

Tikslo 
pasiekimas 

Priemon÷s tikslo pasiekimas vertintinas kaip pasiektas iš dalies, nes 
įgyvendinti tik du iš penkių uždavinių, kiti du uždaviniai nepasiekti, dar 
vienas – praradęs tikslingumą. Par÷mus 34 seniausių ir neefektyviausiai 
Baltijos jūroje žvejojusių laivų atidavimą į metalo laužą, patenkinti visų 
galinčių gauti kompensacijas žvejų poreikiai, t. y. skirtos kompensacijos 71 
žvejui, netekusiam darbo žvejybos laivuose d÷l jų veiklos nutraukimo visam 
laikui. Taip pat buvo dukart daugiau paremta gamintojų, veikiančių 
žvejybos sektoriuje, organizacijų, sudarytos sąlygos bendram rinkos 
organizavimui, kad žvejyba būtų vykdoma racionaliai, ir gerinamos sąlygas 
savo nariams parduotis žuvis: panaudojant BPD 4.10 priemon÷s paramą 
įsteigtos dvi gamintojų organizacijos – „Lietuvos žuvininkyst÷s produktų 
gamintojų asociacija“ (žvejų gamintojų organizacija) ir „Nacionalin÷ 
akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija“ (akvakultūros sektoriaus 
gamintojų organizacija). D÷l vykdytos žuvų išteklių tausojimo politikos ir 
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žvejybos paj÷gumų mažinimo Lietuvos regionai, priklausantys nuo 
žuvininkyst÷s veiklos, BPD įgyvendinimo metu susidūr÷ su daug 
ekonominių ir socialinių problemų, tod÷l nebuvo susidom÷ta kolektyviniais 
mažos apimties priekrant÷s žvejybos ir žvejybos laivų modernizavimo 
projektais.  

 
Priemon÷s poveikio vertinimas 
 
BPD 4.10 priemon÷s projektai buvo orientuoti tik į dviejų iš penkių BPD rengimo etape 

iškeltų uždavinių pasiekimą: ,,Kompensuoti nuostolius, patirtus d÷l priverstinio laikino 
žvejybos veiklos nutraukimo“ ir ,,Sudaryti sąlygas bendrosios rinkos organizavimui“. 

Kadangi iš 73 pagal šią priemonę įgyvendintų projektų 71 buvo skirtas veiklos sričiai 
,,Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laivuose d÷l jų veiklos nutraukimo 
visam laikui“, rezultatų rodiklis „Bendras sukurtų / išlaikytų darbo vietų skaičius” tapo 
netinkamu vertinti priemon÷s įgyvendinimo rezultatus.  

Pasirinktas priemon÷s poveikiui vertinti rodiklis „Sukurtų papildomų / išlaikytų darbo 
vietų skaičius“ d÷l vyraujančių veiklos srities ,,Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo 
žvejybos laivuose d÷l jų veiklos nutraukimo visam laikui“ projektų taip pat tapo netinkamu 
kiekybiniam priemon÷s poveikio matavimui. Priemon÷s pagalba naujų darbo vietų sukurta / 
išsaugota nebuvo. 

Užtikrindama tam tikrą pajamų kompensavimą d÷l senų laivų utilizavimo ir 
perorientavimo kitai veiklai darbą praradusiems žemdirbiams, priemon÷ sumažino 
neigiamas socialines šio proceso pasekmes ir palengvino BPD 4.8 priemon÷s įgyvendinimą. 
Taip BPD 4.10 priemon÷, nors ir netiesiogiai, pasitarnavo žuvininkyst÷s sektoriaus 
konkurencingumo didinimui ir aplinkosauginių tikslų įgyvendinimui. 
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3. 2004-2006 m. BPD suderinamumas horizontalių prioritetų lygyje 
 

3.1. ERPF 

Rengiant BPD, buvo numatyta, kad teikiant SF paramą iš ERPF, bus siekiama 
sumažinti socialinius-ekonominius ir gerov÷s skirtumus tarp įvairių Lietuvos apskričių ir jų 
teritorijose, investuojant į infrastruktūrą ir gamybos sektorių. Šis siekis tur÷jo būti 
realizuojamas skatinant regionų iniciatyvas ir teikiant tiesioginę paramą regionams, 
pirmiausia problemin÷ms teritorijoms ir IAE regionui. Iš ERPF finansuotos investicijos į 
infrastruktūrą ir gamybos sektorių taip pat tur÷jo skatinti lygias galimybes (vienodų 
galimybių dalyvauti remiamuose projektuose ir pasinaudoti jų rezultatais vyrams ir 
moterims sudarymo, socialin÷s atskirties ir skurdo mažinimo, ypač kuriant naujas darbo 
vietas). Be to, šios investicijos tur÷jo sudaryti esmines sąlygas gyventojams, institucijoms ir 
verslui naudotis IT, padidinti prieinamumą prie IT ir sudaryti prielaidas kompiuterinio 
raštingumo didinimui, siekiant informacin÷s visuomen÷s, kaip žinių visuomen÷s sud÷tin÷s 
dalies, pl÷tros. Buvo tikimasi, kad ERPF finansuota pl÷tra bus subalansuota, atitiks darnaus 
vystymosi ir socialin÷s integracijos principus. 

Kiekybiškai didžiausias iš ERPF finansuotų projektų finansinis ind÷lis teko regionin÷s 
pl÷tros ir darnaus vystymosi prioritetų įgyvendinimui, nes buvo daugiausia projektų, 
kuriuose šie horizontalieji prioritetai įvardinti kaip pagrindinis tikslas, jiems skirta daugiausia 
iš ERPF teiktos paramos.  

Iš ERPF l÷šomis finansuotų 945 projektų 546 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus 
vystymosi politikos įgyvendinimui, 312 projektų darnus vystymasis įvardintas kaip 
pagrindinis tikslas, 87 projektai tur÷jo neutralų poveikį darniam vystymuisi. 658 projektai 
teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, 84 projektuose informacin÷s visuomen÷s 
pl÷tra buvo vienas pagrindinių tikslų, 203 projektai tur÷jo didesnį neutralų poveikį 
informacin÷s visuomen÷s pl÷trai. 669 projektai tur÷jo teigiamą poveikį lygių galimybių 
politikos įgyvendinimui, 69 projektuose lygios galimyb÷s buvo įvardintos kaip vienas 
pagrindinių tikslų, 207 projektai tur÷jo neutralų poveikį lygių galimybių horizontaliajam 
prioritetui. 559 projektai tur÷jo teigiamą įtakos regionin÷s pl÷tros politikos įgyvendinimui, 
312 projektų tai buvo vienas pagrindinių tikslų, 74 projektai tur÷jo neutralų poveikį šiam 
horizontaliajam prioritetui.  

 
Pav. 119. ERPF l÷šomis finansuotų projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų 
skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis teikiant finansavimą iš ERPF teko projektams, kurių 

vienu pagrindinių tikslų įvardinta regiono pl÷tra (40 proc. pagal ERPF paskirstytų paramos 
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l÷šų), pagal kitus horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, kurių vienu 
pagrindinių tikslų įvardintas darnus vystymasis, teko 32 proc. pagal ERPF paskirtų paramos 
l÷šų; projektams, kurių vienu pagrindinių tikslų įvardinta informacin÷s visuomen÷s pl÷tra, – 
11 proc.; projektams, kurių vienu pagrindinių tikslų yra lygios galimyb÷s, – 6 proc. pagal 
ERPF paskirtų paramos l÷šų. Teigiamą poveikį darniam vystymuisi dariusiems projektams 
teko 62 proc. pagal ERPF paskirtų paramos l÷šų, informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – 60 proc. 
pagal ERPF paskirtų paramos l÷šų, lygioms galimyb÷ms – 65 proc., regioninei pl÷trai – 58 
proc. pagal ERPF paskirtų paramos l÷šų.  

 
Pav. 120. Iš ERPF teiktos paramos l÷šų pasiskirstymas pagal horizontaliuosius prioritetus, 
proc. nuo pagal ERPF paskirtų paramos l÷šų. 
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Regionin÷ pl÷tra. Pagrindiniai iš ERPF finansuotų projektų rezultatai regionin÷s 

pl÷tros požiūriu buvo išpl÷tota infrastruktūra, padid÷jęs prieinamumas prie šios 
infrastruktūros, pritrauktos investicijos, prad÷tas ar išpl÷totas verslas ir BPD įvardintas 
vienas naujų sektorių (turizmas), įsteigtos papildomos darbo vietos, padid÷jusios gyventojų 
ir savivaldybių pajamos, pager÷jusi regionų socialin÷ aplinka ir gyvenimo kokyb÷. Iš 
investicijų gauta nauda pasiskirst÷ tolygiau regionų atžvilgiu nei pačios investicijos, o tai 
rodo itin didelį ERPF poveikį regioninei pl÷trai. 

Darnus vystymasis. Investuojant į infrastruktūrą ir gamybinį sektorių buvo suderinti 
socialiniai-ekonominiai ir aplinkosauginiai aspektai, nors pastarajam buvo skirtas ypatingas 
d÷mesys, numatant aplinkos problemoms spręsti skirtą BPD priemonę: ekonominis aspektas 
išryšk÷jo steigiant naujas darbo vietas, plečiant naują ar esamą verslą, didinant 
konkurencingumą, socialinis – užtikrinant pajamas, kuriant darbo vietas, didinant 
infrastruktūros prieinamumą, mažinant socialinę atskirtį gerinant gyvenimo kokybę. 
Aplinkosauginis aspektas labiausiai išryšk÷jo laikantis aplinkosaugos reikalavimų vykdant 
projektus ir v÷liau naudojantis tų projektų rezultatais, įgyvendinant vandens, oro, žem÷s 
taršos mažinimo, nuotekų šalinimo priemones. 

Lygios galimyb÷s. Nors lygių galimybių poveikis horizontaliajam prioritetui BPD 
įgyvendinimo pradžioje buvo suprantamas gana siaurai, tačiau išanalizavus ERPF 
finansuotus ir įgyvendintus projektus, matyti, kad kai kurių priemonių atvejais šis 
horizontalusis prioritetas buvo traktuojamas plačiau, t. y. ne tik kaip lygių galimybių vyrams 
ir moterims sudarymas, bet ir kaip socialin÷ integracija ar atskirties mažinimas. Šis poveikis 
išryšk÷jo kuriant naujas darbo vietas, aktyvias priemones, skirtas moterų verslumui skatinti 
ar palengvinti, darbo vietų, labiau skirtų moterims, įsteigimą, infrastruktūros pritaikymą 
neįgaliųjų ar asmenų su specialiosiomis reikm÷mis, poreikiais, taip pat IT infrastruktūros 
pl÷trą ir IT diegimą, norint kuo daugiau socialinių grupių įtraukti į darbo rinką. 

Informacin÷ visuomen÷. Poveikis informacin÷s visuomen÷s pl÷trai pasireišk÷ per IT 
infrastruktūros išpl÷tojimą, ypač plačiajuosčio interneto, IT diegimą visuomeniniame, verslo 
sektoriuose ir teikiant paslaugas. Tai sudar÷ galimybes gyventojų kompiuteriniam 
raštingumui plisti, sąlygas kaupti, saugoti, perduoti ir skleisti žinias bei duomenis 
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skaitmeniniu pavidalu ir IT priemon÷mis, taip prisidedant prie žinių visuomen÷s pl÷tros ir 
šalies ūkio tarptautinio konkurencingumo didinimo. 

Apibendrinant galime teigti, kad iš ERPF teiktos SF paramos poveikis labiausiai 
pasireišk÷ regioninei pl÷trai ir darniam vystymuisi. 

 

3.1.1 BPD I Prioritetas „Socialin÷s ir ekonomin÷s infrastruktūros pl÷tra“ 

BPD I prioriteto suderinamumas su ES horizontalaus lygio sritimis buvo užtikrinamas 
integruotu ir diferencijuotu būdais:  

• Integruotu būdu – kai ind÷lis į darnaus vystymosi, informacin÷s pl÷tros, lygių 
galimybių ir regionin÷s pl÷tros politikas garantuojamas projektų vertinimo, atrankos 
ir įgyvendinimo metu, t. y. visi remiami projektai tur÷jo pasižym÷ti bent neutraliu 
poveikiu šiems horizontaliesiems prioritetams. BPD I prioriteto projektams, 
numačiusiems daryti ar dariusiems teigiamą poveikį visiems ar vienam iš 
horizontaliųjų prioritetų, arba projektams, kurių vienas pagrindinių tikslų buvo įtaka 
visiems ar vienam iš horizontaliųjų prioritetų, papildomi balai atrankos metu nebuvo 
skiriami. Išimtį sudar÷ BPD I prioriteto BPD 1.2 priemon÷, kurioje papildomi balai 
buvo skiriami už ind÷lį į regioninę pl÷trą; 

• Diferencijuotu būdu – šitaip BPD I prioriteto poveikis pasireišk÷ tik darnaus 
vystymosi horizontaliajam prioritetui, kadangi aplinkosaugos įtaka darniam 
vystymuisi buvo įgyvendinama per BPD I prioriteto 1.3 priemonę, kuri skirta 
horizontaliai aplinkosaugos sričiai. 
 
Integruotu būdu kiekybiškai didžiausias SF paramos ind÷lis pagal BPD I prioritetą teko 

darniam vystymuisi, nes buvo daugiausia projektų, kuriuose šis horizontalusis prioritetas 
įvardintas kaip pagrindinis tikslas. Taip pat nemažas SF paramos ind÷lis teko regionin÷s 
pl÷tros horizontaliajam prioritetui, nes BPD I prioriteto projektų, kuriuose regionin÷ pl÷tra 
buvo įvardinta kaip vienas pagrindinių tikslų, finansuota beveik tiek pat, kiek ir projektų, 
kuriuose darnus vystymasis buvo įvardintas kaip vienas pagrindinių tikslų. 

Pagal BPD I prioritetą iš finansuotų 664 projektų 369 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus 
vystymosi politikos įgyvendinimui, o 262 projektuose darnus vystymasis įvardintas kaip 
pagrindinis projekto tikslas, likę 33 projektai tur÷jo neutralų poveikį darniam vystymuisi. 
Net 483 projektai tur÷jo teigiamos įtakos informacin÷s visuomen÷s pl÷trai, 33 projektuose 
informacin÷s visuomen÷s pl÷tra buvo vienas pagrindinių tikslų, 148 projektai tur÷jo labiau 
neutralų poveikį informacin÷s visuomen÷s pl÷trai. 477 projektai tur÷jo teigiamos reikšm÷s 
lygių galimybių politikos įgyvendinimui, 56 projektuose lygios galimyb÷s buvo įvardintos 
kaip vienas pagrindinių tikslų, 131 projektas tur÷jo neutralų poveikį lygių galimybių 
horizontaliajam prioritetui. 402 projektai dar÷ teigiamą įtaką regionin÷s politikos 
įgyvendinimui, 219 projektų tai buvo vienas pagrindinių tikslų, 43 projektai tur÷jo neutralų 
poveikį šiam horizontaliajam prioritetui.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 

 398 

Pav. 121. BPD I prioritetų projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų 
skaičius). 
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Pagal BPD I prioriteto SF paramos finansinį ind÷lį integruotu būdu ypač išsiskiria 

paramos apimtys į regionin÷s pl÷tros ir darnaus vystymosi horizontaliuosius prioritetus, nes 
jiems skirta didžiausia finansavimo dalis: daugiausia paramos l÷šų pagal BPD I prioritetą 
teko projektams, kuriuose kaip vienas pagrindinių tikslų įvardinta regionin÷ pl÷tra ir darnus 
vystymasis (po 33 proc. prioritetui skirstytų l÷šų), pagal kitus horizontaliuosius prioritetus 
l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, kuriuose vienu svarbiausių tikslų įvardinta informacin÷s 
visuomen÷s pl÷tra, – 2 proc., projektams, kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardintos lygios 
galimyb÷s, – 5 proc. prioritetui skirtų l÷šų. Teigiamą poveikį darniam vystymuisi dariusiems 
projektams teko 58 proc. prioriteto l÷šų, informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – taip pat 58 proc. 
prioriteto l÷šų, lygioms galimyb÷ms – 56 proc., regioninei pl÷trai daugiausia – 64 proc. 
prioriteto l÷šų.  

 
Pav. 122. BPD I prioriteto paramos l÷šų pasiskirstymas pagal horizontaliuosius prioritetus, 
proc. nuo prioritetui skirstytų l÷šų. 
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Pagal diferencijuotą būdą didžiausią poveikį, įskaitant ir finansinį ind÷lį, darnaus 

vystymosi horizontaliajam prioritetui padar÷ BPD I prioriteto projektai, kurie gavo paramą 
pagal BPD 1.3 priemonę: buvo finansuota 100 projektų aplinkos srityje iš visų 664 BPD I 
prioriteto projektų, BPD I prioriteto projektams aplinkos srityje pagal BPD 1.3 priemonę 
skirta 38,584 mln. EUR iš visų 515,619 mln. EUR pagal BPD I prioritetą paskirstytų l÷šų 
(7,48 proc. BPD I prioriteto l÷šų). 

Vertinant kiekybiškai pagal BPD I prioritetą teikta SF parama didžiausią poveikį padar÷ 
darniam vystymusi ir regionin÷s pl÷tros politikos įgyvendinimui.  

Regionin÷ pl÷tra. Infrastruktūros pl÷tra pagal BPD I prioritetą labai prisid÷jo prie 
regionin÷s pl÷tros: buvo pagerintos atokiuose rajonuose gyvenančių gyventojų susisiekimo 
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sąlygos su rajonų centrais, taip pat susisiekimas tarp miestų ir skirtingų regionų gyventojų 
su žem÷s ūkio, verslo, pramon÷s ir administraciniais centrais, padidintas šalies ir 
tarptautinis vietovių pasiekiamumas, tuo sudarant palankias sąlygas verslo pl÷trai ir 
gyvenimo kokyb÷s pagerinimui, pvz., Palangos oro uosto ir Klaip÷dos jūrų uosto 
infrastruktūros sutvarkymas paskatino turizmą, prekybą ir paslaugų verslą, tuo pačiu 
mažino nedarbo lygį Klaip÷dos regione. Geriamojo vandens ir nuotekų infrastruktūros 
gerinimas tur÷jo teigiamos įtakos darbo vietų regionuose sukūrimui ir gyvenimo kokyb÷s 
gerinimui, sutvarkytos buvusios užterštos teritorijos sudar÷ sąlygas pritraukti į šias 
teritorijas investicijų ir tuo pačiu paskatino ekonominę veiklą. Sutvarkytos saugomos 
teritorijos, atkurti ar išsaugoti kraštovaizdžio elementai tapo patrauklesni turistams, o tai 
didino turistų srautus visuose Lietuvos regionuose. Įgyvendinus priemones, skirtas NATURA 
2000 tinklo pl÷trai, tapo aiškesn÷s tokių teritorijų ribos ir reikalavimai, tai ypač svarbu 
užsiimant žem÷s ūkiu. Optimizuoto sveikatos priežiūros tinklo modernizacija regioniniuose 
centruose ir respublikin÷se sveikatos priežiūros įstaigose padidino visų regionų gyventojų 
galimybes gauti geresnes sveikatos priežiūros paslaugas. Investavus į Lietuvos darbo biržos 
ir Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos infrastruktūros pl÷trą ir renovaciją, buvo 
sukurtos prielaidos tolygesniam darbo rinkos, profesinio orientavimo ir konsultavimo, 
profesinio mokymo paslaugas teikiančių įstaigų teritoriniam pasiskirstymui, taip užtikrinant 
tinkamą regioninę sklaidą ir šių įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumą. 

Darnus vystymasis. Poveikis darniam vystymuisi išryšk÷jo per įvairių sričių 
infrastruktūros pl÷trą, pirmiausia transporto infrastruktūros, nes kelių, geležinkelių, uostų ir 
oro uostų rekonstravimas ir saugaus eismo bei eismo reguliavimo priemonių diegimas leido 
sumažinti transporto eksploatavimo išlaidas, sureguliuoti transporto srautus ir sumažinti 
kamščius, taip apribojant neigiamą poveikį aplinkai, išasfaltavus žvyrkelius sumaž÷jo 
dulk÷tumas – pager÷jo gyvenimo sąlygos šalia esančiose gyvenviet÷se. Poveikis šiam 
horizontaliajam prioritetui taip pat pasireišk÷ pereinant prie mažiau teršiančios kuro 
energijos gamyboje naudojimo (kuro konversija), siekiant apriboti CO2,, NO2 ir sieros 
junginių išmetimą, mažinant energijos išteklių kiekio naudojimą didinant energijos gamybos 
efektyvumą (iš to paties kiekio kuro pagaminama daugiau energijos), ribojant energijos 
nuostolius perduodant ir paskirstant energiją (tinklų ir katilinių modernizavimas, naujų 
tinklų tiesimas naudojant moderniausias, išteklius taupančias technologijas), diegiant 
kogeneraciją (iš to paties kuro kiekio gaminama šiluma ir elektra to paties technologinio 
proceso metu). Įgyvendinus visuomeninių pastatų energetikos efektyvumo didinimo 
projektus visoje Lietuvoje sumaž÷jo energijos vartojimo nuostoliai, taip sutaupant daugiau 
energijos, o tuo pačiu ir jos išteklių. Didžiausias poveikis pagal BPD I prioritetą pasireišk÷ 
pagerinus geriamojo vandens ir nuotekų kokybę Lietuvos gyvenviet÷se ir kaimuose, išvalius 
ir sutvarkius užterštas teritorijas nuo praeities taršos bei atkūrus natūralią gamtos būklę 
šiose vietov÷se, išpl÷tus saugomų teritorijų tinklą, įskaitant NATURA-2000, įgyvendinus 
priemones, skirtas biologin÷s įvairov÷s, augalų ir gyvūnų buveinių apsaugai bei atkūrimui, 
atstačius ir išsaugojus kraštovaizdžio sudedamąsias dalis, patobulinus aplinkos valdymo 
sistemas ir pan. Įsigyta ir įdiegta nauja moderni medicinos įranga, naudojanti mažiau 
energijos ir ne tokia kenksminga aplinkai, prisid÷jo prie energijos išteklių taupymo. 
Pager÷jusi sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas prisid÷jo prie socialin÷s 
aplinkos gerinimo, ilgesnio darbingumo išlaikymo ir nuostolių, atsirandančių d÷l darbuotojų 
ligų ar jų ilgesn÷s trukm÷s, sumažinimo: susirgimus buvo galima diagnozuoti anksčiau ir 
tiksliau bei taikyti naujausius gydymo metodus ir įrangą, pager÷jo gydymo(si) ir slaugos 
sąlygos sveikatos priežiūros įstaigose. Modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigas tuo pačiu 
buvo mažinami energijos praradimai. Darniam vystymui teigiamą poveikį tur÷jo pagerinta 
darbo biržų ir švietimo, mokslo ir studijų institucijų infrastruktūra, kuri geriau atitiko šių 
sektorių galutinių vartotojų poreikius, padidino darbo biržų ir švietimo, mokslo ir studijų 
institucijų teikiamų paslaugų prieinamumą. Darnaus vystymosi socialinis aspektas išryšk÷jo 
per socialinių paslaugų (įskaitant paslaugas pagyvenusiems žmon÷ms ir neįgaliesiems) 
įvairov÷s ir pagerintą jų kokyb÷s padid÷jimą, sumažinus stacionarių paslaugų apimtį ir 
investavus į nestacionarių socialinių paslaugų pl÷trą, ekonominis aspektas pasireišk÷ per 
švietimo ir mokymo sistemos, atitinkančios naujas darbo rinkos sąlygas ir sudarančios 
galimybę lengviau pereiti iš mokymo į darbo gyvenimą, patobulinimą, per mokslo tyrimo 
institucijų infrastruktūros ir įrangos modernizavimą, tai sudar÷ sąlygas daugiau tyrimų atlikti 
Lietuvoje ir tarptautiniu lygiu vykdyti mokslinius tyrimus, taip mažinant „protų nutek÷jimą“, 
kurti naujas žinias, kurios savo ruožtu didina nacionalin÷s ekonomikos konkurencingumą. 
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Lygios galimyb÷s. BPD I prioriteto projektuose lygios galimyb÷s pasireišk÷ kaip 
vienodų galimybių vyrams ir moterims naudotis sukurta ir modernizuota infrastruktūra bei 
paslaugomis sudarymas, atskirų priemonių ar projektų atvejais šis horizontalusis prioritetas 
papildomai buvo traktuojamas kaip poveikis socialin÷s atskirties mažinimui (infrastruktūros 
pritaikymas neįgaliesiems, geriamojo vandens kokyb÷s gerinimas ir nuotekų sutvarkymas 
mažuose miesteliuose ir gyvenviet÷se, privačių gydytojų kabinetų r÷mimas suteik÷ 
galimybes ir nutolusių vietovių gyventojams naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, pager÷jo kai kurių ligų, dažnesnių tam tikrose socialin÷se ar amžiaus grup÷se 
ar pagal lytį, diagnostika ir prevencija bei jų gydymas naujais gydymo metodais ir t. t.) ar 
socialinei integracijai (darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų, 
socialinių paslaugų infrastruktūros sistemos pritaikymas neįgaliesiems ir pagyvenusiems 
žmon÷ms). 

Informacin÷ visuomen÷. BPD I prioriteto projektų poveikis informacin÷s visuomen÷s 
pl÷trai išryšk÷jo diegiant geležinkelio riedmenų priežiūros ir kontrol÷s informacinę sistemą, 
šiuolaikines eismo valdymo sistemas miestų gatv÷se, diegiant IT ir automatizuotas sistemas 
energijos tiekimo ir paskirstymo tinkluose bei modernizuojant katilines, pvz., 
kompiuterizuotos informacijos valdymo sistemos SCADA įdiegimas, ap÷męs 10 
transformatorinių pastočių modernizavimą visoje Lietuvoje ir sujungimą į vieną valdymo ir 
informacijos sistemą, leido 30–40 proc. sumažinti gedimų skaičių vien pirmaisiais metais 
nuo projekto įgyvendinimo pabaigos, o gedimų nustatymo ir šalinimo trukmę sutrumpinti 
20–30 proc. IT naudojimas, įvairių duomenų bazių aplinkos, sveikatos priežiūros srityse 
skaitmeninimas, kūrimas ir apjungimas, informacijos pateikimas ir viešinimas, naudojant IT 
ir internetą, IT pagrįstos medicinin÷s įrangos įsigijimas, e-paslaugų teikimas (pvz., 
elektronin÷ registracija), IT ir jomis pagrįstų šiuolaikinių mokymo priemonių diegimas, IT 
diegimas švietimo, profesinio mokymo, tyrimų ir aukštojo mokslo infrastruktūroje, sveikatos 
priežiūros įstaigų interneto puslapių kūrimas ir pl÷tra neabejotinai prisid÷jo prie 
informacin÷s visuomen÷s pl÷tros.  

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD I prioriteto specifiką šio prioriteto projektų 
poveikis kokybiniu požiūriu labiausiai išryšk÷jo regionin÷s pl÷tros ir darnaus vystymosi 
srityse. 

 

3.1.1.1 BPD 1.1. priemon÷. Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų 
kokyb÷s gerinimas 

Suderinamumas su ES horizontalaus lygio sritimis ir kitomis ES paramos programomis 
buvo užtikrinamas vertinant šios priemon÷s projektų paraiškas ir skiriant paramą. Paraiškų 
vertinimo metu atsižvelgta, kad projektas tur÷tų teigiamos įtakos darniam vystymui, lyčių 
lygybei, regionų pl÷trai ir informacinei visuomenei. Paraiškų vertinimo metu taip pat buvo 
atsižvelgta, ar pareišk÷jas yra atlikęs planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai 
vertinimą arba atranką d÷l privalomo poveikio aplinkai vertinimo, jei tai yra jam privaloma 
pagal Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą. Buvo vertinama, ar 
projektas nedaro neigiamos įtakos NATURA 2000 teritorijoms. Taip pat skiriami papildomi 
balai projektams, kuriuos numatoma įgyvendinti problemin÷se teritorijose ir IAE regione.  

Pagal BPD 1.1 priemonę iš finansuotų 79 projektų 60 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus 
vystymosi politikos įgyvendinimui, 14 projektų darnus vystymasis buvo įvardintas kaip 
pagrindinis projekto tikslas. 28 projektai teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, 
kiti 51 projektas tur÷jo labiau neutralų poveikį informacin÷s visuomen÷s pl÷trai. 25 projektai 
tur÷jo teigiamos įtakos lygių galimybių politikos įgyvendinimui ir 54 projektai buvo neutralūs 
lygių galimybių horizontaliajam prioritetui. 30 projektų tur÷jo teigiamą poveikį regionin÷s 
pl÷tros politikos įgyvendinimui ir net 48 projektuose tai buvo vienas pagrindinių projekto 
tikslų.  
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Pav. 123. BPD 1.1 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų 
skaičius). 
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Didžiausios paramos l÷šų dalys pagal BPD 1.1 priemonę teko regionin÷s pl÷tros ir 

darnaus vystymosi horizontaliesiems prioritetams – atitinkamai teigiamą poveikį tur÷jo 
projektai, kuriems įgyvendinti buvo skirta 60 proc. ir 66 proc. priemonei skirstytų l÷šų. 
Nagrin÷jant projektus ir jiems skirtą l÷šų dalį, matyti, kad projektams, kuriuose regionin÷ 
pl÷tra buvo pagrindinis tikslas, skirta net 39 proc. priemon÷s l÷šų, projektams, kurių 
pagrindinis tikslas buvo darnus vystymasis, skirta 18 proc. priemon÷s l÷šų. Pinigai, skirti 
BPD 1.1 priemon÷s projektams, turintiems labiau neutralų poveikį informacin÷s visuomen÷s 
pl÷trai ir lygių galimybių horizontaliajam prioritetui, įgyvendinti sudar÷ atitinkamai 73 proc. 
ir 74 proc. priemon÷s l÷šų. Toks finansinių rezursų pasiskirstymas pagal poveikį 
horizontaliesiems prioritetams yra natūralus d÷l šios priemon÷s veiklų pobūdžio – kelių, 
geležinkelių infrastruktūra, oro uostai buvo modernizuojami ir kuriami visoje Lietuvoje, taip 
užtikrinant subalansuotą regioninę pl÷trą ir sudarant sąlygas darniam vystymuisi, Klaip÷dos 
jūrų uosto modernizacija taip pat tur÷jo teigiamą poveikį regioninei pl÷trai, nes buvo 
stiprinamas svarbus regionin÷s pl÷tros centras, leidžiantis geriau panaudoti visoje Lietuvoje 
esančią susisiekimo infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas verslo pl÷trai. Tuo tarpu atitiktis 
informacin÷s visuomen÷s pl÷trai ir lygioms galimyb÷ms buvo įgyvendinama labiau 
integruotu būdu – visi projektai tur÷jo nepažeisti šių horizontaliųjų prioritetų principų. 

 
Pav. 124. BPD 1.1 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (paramos l÷šų 
pasiskirstymas procentais nuo visų priemon÷s l÷šų). 
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Darnus vystymasis. Didžiosios dalies transporto sektoriaus projektų atitikimas 

darnaus vystymosi prioritetui tur÷jo teigiamą poveikį arba buvo pagrindinis projekto tikslas, 
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kadangi transporto infrastruktūros pl÷tra, kelių, geležinkelių, uostų ir oro uostų 
rekonstravimas leido sumažinti ne tik transporto eksploatavimo išlaidas, bet ir aplinkos 
užterštumą. Išasfaltavus žvyrkelius, sumaž÷jo dulk÷tumas ir pager÷jo gyvenimo sąlygos 
šalia jų esančiose gyvenviet÷se. 

Informacin÷ visuomen÷. Transporto sektoriaus projektų atitikimas informacin÷s 
visuomen÷s horizontaliajam prioritetui tur÷jo neutralų poveikį. Tačiau vykdyti projektai 
prisid÷jo prie paslaugų taikymo ir IRT panaudojimo esminiuose ekonomikos sektoriuose, 
darant juos efektyvesniais. Buvo iš dalies įdiegtos geležinkelio riedmenų priežiūros ir 
kontrol÷s informacin÷ sistema, šiuolaikin÷s eismo valdymo sistemos miestų gatv÷se, 
kuriama riedmenų priežiūros sistema. Pažym÷tina, kad pagal BPD 1.1 priemonę 
intelektualios transporto sistemos nekurtos, kaip tai planuota rengiant BPD, o atliekami tik 
parengiamieji darbai. 

Regionin÷ pl÷tra. Regionin÷s pl÷tros horizontalus prioritetas yra daugiau nei 47 proc. 
transporto sektoriaus projektų pagrindinis tikslas. Įgyvendinant projektus buvo pagerintos 
atokių rajonų vietovių gyventojų susisiekimo sąlygos su rajonų centrais, taip pat 
susisiekimas tarp miestų ir skirtingų regionų gyventojų su žem÷s ūkio, verslo, pramon÷s ir 
administraciniais centrais, sumaž÷jo išsivystymo netolygumai šalies regionų lygiu. 
Susisiekimo infrastruktūros modernizavimas buvo įtrauktas į visų regionų pl÷tros planus ir 
sudar÷ palankias sąlygas vystytis SVV, tur÷jo teigiamą poveikį socialinei-ekonominei 
regionų pl÷trai. Kadangi Palangos oro uostas yra sud÷tin÷ Klaip÷dos regiono infrastruktūros 
dalis, susisiekimo gerinimas pajūrio regione paskatino turizmą, prekybą ir paslaugų verslą, 
tuo pačiu mažino nedarbo lygį regione, pagerino šalies vietovių ir tarptautinį pasiekiamumą, 
taip teigiamai keičiant šio regiono gyventojų gyvenimo kokybę. 

Lygios galimyb÷s. Ši priemon÷ lygių galimybių horizontaliajam prioritetui tur÷jo 
daugiau neutralų poveikį, nes buvo sudarytos vienodos sąlygos naudotis sukurta ir 
modernizuota susisiekimo infrastruktūra ir paslaugomis. 

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD 1.1 priemon÷s specifiką šios priemon÷s 
projektų poveikis labiausiai išryšk÷jo darnios pl÷tros ir regionin÷s pl÷tros srityse. 

 

3.1.1.2 BPD 1.2. priemon÷. Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir 
didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas 

Pagal BPD 1.2 priemonę iš finansuotų 128 projektų 48 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus 
vystymosi politikos įgyvendinimui, net 77 projektuose darnus vystymasis buvo įvardintas 
kaip pagrindinis projekto tikslas. 104 projektai tur÷jo teigiamos įtakos informacin÷s 
visuomen÷s pl÷trai, 3 projektuose tai buvo pagrindinis tikslas. 109 projektai tur÷jo teigiamą 
poveikį lygių galimybių politikos įgyvendinimui ir 2 projektuose tai buvo pagrindinis projekto 
tikslas. 80 projektų tur÷jo teigiamą poveikį regionin÷s politikos įgyvendinimui ir net 44 
projektuose tai buvo vienas iš pagrindinių projekto tikslų.  

 
Pav. 125. BPD 1.2 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų 
skaičius).  
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD 1.2 priemonę teko informacin÷s visuomen÷s 
pl÷trai – net 87 proc. l÷šų buvo skirti projektams, tur÷jusiems teigiamą poveikį šiam 
horizontaliajam prioritetui. Taip pat didel÷ dalis priemon÷s l÷šų – 81 proc. – teko lygių 
galimybių prioritetui. Tuo tarpu nagrin÷jant l÷šų pasiskirstymą projektams, kuriuose 
pagrindinis tikslas buvo konkretus horizontalusis prioritetas, matyti, kad didžiausia 
priemon÷s paramos l÷šų dalis teko darniam vystymuisi (net 58 proc. priemon÷s l÷šų) ir 
regioninei pl÷trai (23 proc. priemon÷s l÷šų). Tod÷l galima teigti, kad priemon÷ pagal 
paskirstytas l÷šas didžiausią poveikį padar÷ darniam vystymuisi ir regioninei pl÷trai, kas 
aiškintina priemon÷s specifika: energijos perdavimo ir paskirstymo tinklai (elektros, 
šilumos) buvo tiesiami ir modernizuojami visoje Lietuvoje, užtikrinant energijos tiekimo 
prieinamumą ir patikimumą visoje Lietuvoje, rekonstruojamos ir modernizuojamos ne tik 
miestų, bet miestelių, nedidelių gyvenviečių ar švietimo, sveikatos priežiūros, globos įstaigų 
vietin÷s katilin÷s ar energijos j÷gain÷s, tuo sudarant sąlygas palankiai ekonominei ir 
socialinei pl÷trai. Mokyklų, vaikų darželių, ligoninių, poliklinikų, globos namų renovavimas 
siekiant taupyti energiją taip pat vyko visoje Lietuvoje, be to, buvo sumažintas neigiamas 
poveikis aplinkai mažiau naudojant energijos išteklių, mažinant oro taršą ir sudarant 
komfortiškas mokymosi, ugdymo, sveikatos priežiūros ar globos sąlygas taip prisidedant 
prie socialin÷s aplinkos gerinimo. 

 
Pav. 126. BPD 1.2 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (paramos l÷šų 
pasiskirstymas procentais nuo visų priemon÷s l÷šų). 
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Regionin÷ pl÷tra. BPD strategijoje buvo numatytas siekis skatinti spartų kelių 

strategin÷s reikšm÷s ekonomikos pl÷tros centrų augimą, kurie d÷l palankios vietos ir 
konkurencinių pranašumų vidutin÷s trukm÷s ir ilguoju laikotarpiu turi prielaidų tapti visos 
Lietuvos darnaus vystymosi katalizatoriais, ir kuo tolygesnio regioninio paramos 
paskirstymo siekis, stengiantis išvengti SF paramos koncentravimo didžiuosiuose centruose 
(Vilniaus, Kauno, Klaip÷dos apskrityse). Tokį paramos skirstymo ypatumą nul÷m÷ BPD 
priede nustatytas visiems projektams bendras prioritetinis kriterijus – projekto teigiamas 
poveikis regionų išsivystymo skirtumų mažinimui (ypač problemin÷se teritorijose) ir IAE 
regiono problemoms spręsti.  

Darnus vystymasis. Didžiausias poveikis BPD 1.2 priemon÷je stebimas darniam 
vystymuisi, nes net 77 priemon÷s projektuose tai buvo pagrindinis tikslas. Šis poveikis 
išryšk÷jo per žymų poveikį aplinkai – pereinant prie mažiau teršiančios kuro energijos 
gamyboje naudojimo (kuro konversija), siekiant sumažinti CO2, NO2 ir sieros junginių 
išmetimus, mažinant energijos išteklių kiekio naudojimą per energijos gamybos efektyvumo 
didinimą (iš to paties kiekio kuro pagaminama daugiau energijos), energijos nuostoliai 
mažinami perduodant ir paskirstant energiją (tinklų ir katilinių modernizavimas, naujų tinklų 
tiesimas naudojant naujausias, išteklius taupančias technologijas), diegiant kogeneraciją (iš 
to paties kuro kiekio gaminama šiluma ir elektra to paties technologinio proceso metu). 
Įgyvendinus visuomeninių pastatų energetikos efektyvumo didinimo projektus visoje 
Lietuvoje sumaž÷jo energijos vartojimo nuostoliai – taip buvo sutaupoma daugiau energijos, 
o tuo pačiu ir energijos išteklių. 
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Informacin÷ visuomen÷. Įgyvendinant priemonę šiek tiek mažiau prisid÷ta prie 
informacin÷s visuomen÷s prioriteto įgyvendinimo skatinimo, tačiau, atsižvelgiant į 
priemon÷s pobūdį, min÷tas prioritetas buvo įgyvendinamas visiškai integruotu būdu, 
reikalaujant iš projekto vykdytojo pagal galimybę užtikrinti šio prioriteto įvykdymą, tai l÷m÷ 
ir kiek mažesnį efektą. Visgi teigiamą poveikį informacin÷s visuomen÷s pl÷tros užtikrinimui 
pademonstravo atitinkamai 104 projektai iš visų 128 priemon÷s projektų. Poveikis 
informacin÷s visuomen÷s pl÷trai labiausiai išryšk÷jo energijos tiekimo ir paskirstymo tinklų, 
katilinių modernizavimo projektuose, kai buvo diegiamos IT ir automatizuotos sistemos. 
Vienas geografiškai neribotas – AB VST (Vakarų skirstomieji tinklai) vykdytas projektas, 
kuriam skirta 5,993 mln. EUR paramos l÷šų, orientuotas vien kompiuterizuotos informacijos 
valdymo sistemos SCADA įdiegimui ir ap÷m÷ 10 transformatorinių pastočių modernizavimą 
visoje Lietuvoje bei sujungimą į vieną valdymo ir informacijos sistemą. Šios 
kompiuterizuotos informacijos valdymo sistemos įdiegimas leido 30–40 proc. sumažinti 
gedimų skaičių vien pirmaisiais metais nuo projekto įgyvendinimo pabaigos, o gedimų 
nustatymo ir šalinimo trukmę sutrumpino 20 –30 proc.  

Lygios galimyb÷s. Lygių galimybių prioritetas šioje priemon÷je taip pat buvo 
įgyvendinamas integruotu būdu – projekto vykdytojas prival÷jo užtikrinti laikytis lygių 
galimybių projekto įgyvendinimo metu, o projektus užbaigus buvo garantuotos lygios 
galimyb÷s vyrams ir moterims. Renovuojant mokyklas, vaikų darželius, ligonines, 
poliklinikas ir kitus visuomenin÷s paskirties pastatus kartu su energetinį efektyvumą 
didinančiomis priemon÷mis buvo atliekamas pastatų pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (nors 
ir nefinansuotas iš BPD 1.2 priemon÷s l÷šų). Priemon÷s poveikio lygioms galimyb÷ms 
stiprumas nebuvo itin žymus, tačiau teigiamą įtaką šiam horizontaliajam prioritetui 
pademonstravo net 109 projektai iš 128 projektų, finansuotų pagal BPD 1.2 priemonę. 

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD 1.2 priemon÷s specifiką šios priemon÷s 
projektų poveikis labiausiai išryšk÷jo darnios pl÷tros ir regionin÷s pl÷tros srityse. 

 

3.1.1.3 BPD 1.3 priemon÷. Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai 
prevencija 

Pagal BPD 1.3 priemonę iš finansuotų 100 projektų 23 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus 
vystymosi politikos įgyvendinimui, net 75 projektuose darnus vystymasis buvo įvardintas 
kaip pagrindinis tikslas, likę 2 projektai tur÷jo neutralią įtaką darniam vystymuisi. 46 
projektai teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, 10 projektų informacin÷s 
visuomen÷s pl÷tra buvo vienas pagrindinių tikslų, 44 projektai tur÷jo neutralią įtaką 
informacin÷s visuomen÷s pl÷trai. 72 projektai tur÷jo teigiamą poveikį lygių galimybių 
politikos įgyvendinimui, 3 projektuose lygios galimyb÷s buvo įvardintos kaip vienas 
pagrindinių tikslų, 25 projektai tur÷jo neutralų poveikį lygių galimybių horizontaliajam 
prioritetui. 73 projektai teik÷ teigiamų rezultatų regionin÷s politikos įgyvendinimui, 17 
projektų tai buvo vienas pagrindinių tikslų, 10 projektų tur÷jo neutralią įtaką šiam 
horizontaliajam prioritetui.  

 
Pav. 127. BPD 1.3 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų 
skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD 1.3 priemonę teko projektams, kuriuose 
vienu pagrindinių tikslų įvardintas darnus vystymasis (net 86 proc. priemonei skirstytų 
l÷šų), pagal kitus horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektų, kurių vienas 
pagrindinių tikslų – informacin÷s visuomen÷s pl÷tra, teko 1 proc. priemon÷s l÷šų, 
projektams, kuriuose vienas pagrindinių tikslų – lygios galimyb÷s – 6 proc., projektams, 
kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardinta regionin÷ pl÷tra, – 15 proc. priemonei skirtų l÷šų. 
Teigiamą poveikį darniam vystymuisi dariusiems projektams teko 14 proc. priemon÷s l÷šų, 
informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – 51 proc. priemon÷s l÷šų, lygioms galimyb÷ms – 50 proc. 
ir regioninei pl÷trai – net 84 proc. priemon÷s l÷šų.  

 
 

Pav. 128. BPD 1.3 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (paramos l÷šų 
pasiskirstymas procentais nuo visų priemon÷s l÷šų). 
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Darnus vystymasis. Kadangi priemon÷s ir darnaus vystymosi tikslai sutampa, 

natūralu, kad BPD 1.3 priemon÷ didžiausią poveikį dar÷ būtent šiam horizontaliajam 
prioritetui: pager÷jo geriamojo vandens ir nuotekų kokyb÷ Lietuvos gyvenviet÷se ir 
kaimuose, išvalytos ir sutvarkytos užterštos teritorijos nuo praeities taršos pavojingomis 
atliekomis, atkurta natūrali gamtos būkl÷ šiose vietov÷se, išpl÷stas saugomų teritorijų 
tinklas, įskaitant NATURA 2000, įgyvendintos priemon÷s, skirtos biologin÷s įvairov÷s, augalų 
ir gyvūnų buveinių apsaugai, atkurtos ir išlaikytos kraštovaizdžio sudedamosios dalys, 
įdiegtos apsaugos priemon÷s, padedančios išsaugoti kraštovaizdį, patobulintos aplinkos 
valdymo sistemos, sustiprintos institucijos, atsakingos už aplinkos kokyb÷s valdymą ir žalos 
prevenciją. Taip pat šviečiama bendruomen÷ naudojant visuomen÷s informavimo, vaizdo ir 
garso, šiuolaikines IT ir kitas priemones, parengtos mokymo programos, buvo skatinama 
visuomenę dalyvauti aplinkos apsaugos procese. 

Regionin÷ pl÷tra. Geriamojo vandens ir nuotekų infrastruktūros gerinimas tur÷jo 
teigiamos įtakos darbo vietų regionuose sukūrimui, sutvarkytos buvusios užterštos 
teritorijos sudar÷ sąlygas investicijų į šias teritorijas pritraukimui ir tuo pačiu paskatino 
ekonominę veiklą. Sutvarkytos saugomos teritorijos, atkurti ar išsaugoti kraštovaizdžio 
elementai tapo patrauklesni turistams, o tai tiesiogiai apsprend÷ turistų srautų visuose 
Lietuvos regionuose did÷jimą. Įgyvendinus priemones, skirtas NATURA 2000 tinklo pl÷trai, 
tapo aiškesn÷s tokių teritorijų ribos ir reikalavimai, tai ypač svarbu užsiimant žem÷s ūkiu. 

Informacin÷ visuomen÷. IT naudojimas, įvairių duomenų bazių kūrimas ir 
pajungimas, informacijos pateikimas ir viešinimas naudojant IT ir internetą neabejotinai 
prisid÷jo prie informacin÷s visuomen÷s pl÷tros. Tačiau reikia pažym÷ti, kad apie pusę šios 
priemon÷s projektų visgi tur÷jo labiau neutralų poveikį informacin÷s visuomen÷s pl÷tros 
atžvilgiu. 

Lygios galimyb÷s. Sutvarkyta geriamojo vandens ir nuotekų infrastruktūra gal÷jo 
naudotis ir vyrai, ir moterys. Poveikis lygioms galimyb÷ms labiau išryšk÷jo per socialin÷s 
atskirties mažinimą, kadangi nedidelių miestelių ir gyvenviečių gyventojai dabar turi 
galimybes naudotis geros kokyb÷s geriamuoju vandeniu, o sutvarkyta nuotekų sistema 
mažiau teršia gyvenamąją aplinką nedideliuose miesteliuose ir gyvenviet÷se, nes didelių 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 

 406 

miestų ši infrastruktūra labiau buvo sutvarkyta ir iki BPD įgyvendinimo pradžios. 
Apibendrinant galima konstatuoti, kad pagal BPD 1.3 priemon÷s specifiką šios 

priemon÷s projektų poveikis labiausiai išryšk÷jo darnios pl÷tros ir regionin÷s pl÷tros 
srityse. 

 

3.1.1.4 BPD 1.4. priemon÷. Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir 
modernizavimas 

Pagal BPD 1.4 priemonę iš finansuotų 122 projektų 83 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus 
vystymosi politikos įgyvendinimui, 38 projektuose darnus vystymasis įvardintas kaip 
pagrindinis tikslas, vienas projektas tur÷jo neutralų poveikį darniam vystymuisi. Net 114 
projektų palankiai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, 3 projektuose informacin÷s 
visuomen÷s pl÷tra buvo vienu pagrindinių tikslų, 5 projektai tur÷jo labiau neutralų poveikį 
informacin÷s visuomen÷s pl÷trai. 107 projektai tur÷jo teigiamą poveikį lygių galimybių 
politikos įgyvendinimui, 7 projektuose šios galimyb÷s įvardintos kaip vienas pagrindinių 
tikslų, 8 projektai tur÷jo neutralų poveikį lygių galimybių horizontaliajam prioritetui. 52 
projektai tur÷jo teigiamą įtaką regionin÷s politikos įgyvendinimui, net 67 projektuose tai 
buvo vienas pagrindinių tikslų, 3 projektai tur÷jo neutralų poveikį šiam horizontaliajam 
prioritetui.  

 
Pav. 129. BPD 1.4 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų 
skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD 1.4 priemonę teko projektams, kurių vienu 

pagrindinių tikslų buvo įvardinta regionin÷ pl÷tra (net 72 proc. priemonei paskirstytų l÷šų), 
pagal kitus horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, kuriuose vienas 
pagrindinių projekto tikslų – darnus vystymasis, teko 24 proc. priemon÷s l÷šų, projektams, 
kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardinta informacin÷s visuomen÷s pl÷tra, – 1 proc. 
priemon÷s l÷šų, projektams, kurio vienas pagrindinių tikslų – lygios galimyb÷s, – 3 proc. 
priemonei skirtų l÷šų. Teigiamą įtaką darniam vystymuisi tur÷jusiems projektams teko 76 
proc. priemon÷s l÷šų, informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – net 97 proc. priemon÷s l÷šų, 
maždaug tiek pat lygioms galimyb÷ms – 95 proc. ir regioninei pl÷trai – 27 proc. priemon÷s 
l÷šų.  
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Pav. 130. BPD 1.4 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (paramos l÷šų 
pasiskirstymas procentais nuo visų priemon÷s l÷šų). 
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Darnus vystymasis. Įgyvendinant BPD 1.4 priemon÷s projektus buvo 

modernizuojamos sveikatos priežiūros įstaigos, jas pritaikant aukštos kokyb÷s sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimui, tuo pačiu mažinant energijos praradimus, įsigyta ir įdiegta 
nauja moderni medicinin÷ įranga, kuri naudoja nedaug energijos ir daro mažesnį poveikį 
aplinkai, taip ribojant energijos išteklių vartojimą. Priemon÷s projektai taip pat prisid÷jo prie 
socialin÷s aplinkos gerinimo, kadangi pozityviai pakito sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷ 
ir prieinamumas, ligas jau galima diagnozuoti anksčiau ir tiksliau bei taikyti naujausius 
gydymo metodus ir įrangą, pager÷jo gydymo(si) sąlygos sveikatos priežiūros įstaigose. 
Pager÷jusios sveikatos priežiūros paslaugos prisid÷jo prie ilgesnio darbingumo išlaikymo ir 
nuostolių, atsirandančių d÷l darbuotojų ligų ar jų ilgesn÷s trukm÷s, sumažinimo. 

Regionin÷ pl÷tra. Nors sveikatos priežiūros tinklas buvo optimizuojamas, mažinant 
nedidelių, nutolusiose vietov÷se buvusių sveikatos priežiūros įstaigų skaičių, tuo pačiu 
ger÷jo sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷ ir lygis regioniniuose centruose, respublikin÷se 
sveikatos priežiūros įstaigose, tod÷l visų regionų gyventojai gal÷jo gauti geresnes sveikatos 
priežiūros paslaugas. Privačių gydytojų kabinetų r÷mimas kvalifikuotiems gydytojams 
mažiau patraukliose vietov÷se, pvz. Rytų Lietuvoje, suteik÷ ir šių regionų bei vietovių 
gyventojams gauti aukšto lygio sveikatos priežiūros paslaugas. Taigi regionin÷s ir 
nacionalin÷s apr÷pties projektai dav÷ naudą visų Lietuvos regionų gyventojams. 

Informacin÷ visuomen÷. IT ir medicinin÷s įrangos, pagrįstos IT, diegimas, duomenų 
bazių sukūrimas ir skaitmeninimas, e-paslaugų diegimas (pvz., elektronin÷ registracija), 
sveikatos priežiūros įstaigų interneto puslapių kūrimas ir pl÷tra teigiamai ir nemaža 
apimtimi l÷m÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą. 

Lygios galimyb÷s. Šios priemon÷s projektai lygių galimybių gerinimo požiūriu 
labiausiai pasireišk÷ mažinant socialinę atskirtį (privačių gydytojų kabinetų r÷mimas suteik÷ 
galimybių ir nutolusių vietovių gyventojams naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, pager÷jo kai kurių ligų, pasireiškiančių labiau tam tikrose socialin÷se, amžiaus 
grup÷se ar pagal lytį, diagnostika ir prevencija, jų gydymas naujais gydymo metodais). 
Geresn÷mis sveikatos priežiūros paslaugomis ir infrastruktūra gal÷jo naudotis ir vyrai, ir 
moterys. 

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD 1.4 priemon÷s specifiką šios priemon÷s 
projektų poveikis labiausiai išryšk÷jo darnios pl÷tros ir regionin÷s pl÷tros srityse. 

 

3.1.1.5 BPD 1.5. priemon÷. Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo 
ir studijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra 

Pagal BPD 1.5 priemonę iš finansuotų 235 projektų 155 tur÷jo teigiamą poveikį 
darnaus vystymosi politikos įgyvendinimui, 58 projektuose darnus vystymasis buvo 
įvardintas kaip pagrindinis tikslas, 22 projektai tur÷jo neutralų poveikį darniam vystymuisi. 
Net 191 projektas teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, 17 projektų informacin÷s 
visuomen÷s pl÷tra buvo vienas pagrindinių tikslų, 27 projektai buvo labiau neutralūs 
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informacin÷s visuomen÷s pl÷trai. 164 projektai tur÷jo teigiamą poveikį lygių galimybių 
politikos įgyvendinimui, 44 projektuose lygios galimyb÷s buvo įvardintos kaip vienas 
pagrindinių tikslų, 27 projektai tur÷jo neutralų poveikį lygių galimybių horizontaliajam 
prioritetui. 167 projektai tur÷jo teigiamą įtaką regionin÷s pl÷tros politikos įgyvendinimui, 43 
projektuose tai buvo vienas pagrindinių tikslų, 25 projektai tur÷jo neutralų poveikį šiam 
horizontaliajam prioritetui.  

 
Pav. 131. BPD 1.5 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų 
skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD 1.5 priemonę teko projektams, kuriuose 

vienu pagrindinių tikslų buvo įvardintas darnus vystymasis (30 proc. priemonei skirstytų 
l÷šų), pagal kitus horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, kuriuose 
vienu pagrindinių tikslų įvardinta informacin÷s visuomen÷s pl÷tra, teko 7 proc. priemon÷s 
l÷šų, projektams, kuriuose kaip vienas pagrindinių projekto tikslų buvo įvardintos lygios 
galimyb÷s, – 17 proc. priemon÷s l÷šų, projektams, kuriuose vienu pagrindinių tikslų buvo 
įvardinta regionin÷ pl÷tra, – 19 proc. priemonei skirtų l÷šų. Teigiamą poveikį darniam 
vystymuisi dariusiems projektams teko 65 proc. priemon÷s l÷šų, informacin÷s visuomen÷s 
pl÷trai – 78 proc. priemon÷s l÷šų, lygioms galimyb÷ms – 75 proc. ir regioninei pl÷trai – 79 
proc. priemon÷s l÷šų.  

 
Pav. 132. BPD 1.5 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (paramos l÷šų 
pasiskirstymas procentais nuo visų priemon÷s l÷šų). 
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Darnus vystymasis. Šios priemon÷s projektai dar÷ teigiamą poveikį darniam 

vystymuisi, ypač socialiniu-ekonominiu aspektu, mažiau – aplinkosauginiu. Socialinis 
pobūdis išryšk÷jo gerinant darbo biržų, švietimo, mokslo ir studijų institucijų infrastruktūrą, 
kuri padidino šių sektorių atitiktį galutinių vartotojų poreikiams, darbo biržų, švietimo, 
mokslo ir studijų institucijų teikiamų paslaugų prieinamumą ir tolygumą visoje Lietuvoje. 
Taip pat padid÷jo socialinių paslaugų (įskaitant paslaugas pagyvenusiems žmon÷ms ir 
neįgaliesiems) įvairov÷ ir pager÷jo jų kokyb÷, sumažinus stacionarių paslaugų apimtį ir 
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investavus į nestacionarių socialinių paslaugų pl÷trą, pvz., steigiant dienos socialin÷s globos, 
krizių centrus (moterų, vyrų, šeimos), mišrias socialinių paslaugų įstaigas ir savarankiško ar 
laikino gyvenimo namus. Mokslo tyrimo institucijų infrastruktūros ir įrangos modernizavimas 
sudar÷ sąlygas daugiau tyrimų atlikti Lietuvoje, taip mažinant „protų nutek÷jimą“. 

Ekonominis aspektas pasireišk÷ švietimo ir mokymo sistemose, atitinkančiose naujas 
darbo rinkos sąlygas ir sudarančiose galimybę lengviau pereiti iš mokymo į darbinį 
gyvenimą, patobulinimą. Pagal šią priemonę buvo investuojama į neįgaliųjų profesin÷s 
reabilitacijos pl÷trą ir renovaciją, geresnę atitinkamų paslaugų kokybę ir jų prieinamumą, 
taip atkuriant neįgaliųjų savarankiškumą ir galimybes grįžti į darbo rinką. Siekiant įvykdyti 
ekonomin÷s pl÷tros reikalavimus parama buvo skiriama siekiant tobulinti mokslinių tyrimų 
bei studijų sistemą ir institucijų būtinąją įrangą. Mokslinio tyrimo įstaigų, aukštųjų mokyklų 
ir ūkio subjektų mokslininkams ir kitiems tyr÷jams šios priemon÷s pagalba buvo sudarytos 
sąlygos tarptautiniu lygiu vykdyti mokslinius tyrimus, kurti naujas žinias, kurios savo ruožtu 
didina nacionalin÷s ekonomikos konkurencingumą.  

Regionin÷ pl÷tra. Įgyvendinant šią priemonę buvo investuojama į Lietuvos darbo 
biržos ir Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos infrastruktūros pl÷trą ir renovaciją, 
sukurtos prielaidos tolygesniam darbo rinkos, profesinio orientavimo ir konsultavimo, 
profesinio mokymo paslaugas teikiančių įstaigų teritoriniam pasiskirstymui, taip užtikrinant 
tinkamą regioninę sklaidą ir šių įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumą. Investicijos 
įgyvendinant valstybin÷s svarbos, konkursinius projektus švietimo ir mokslo srityje 
sustiprino ne tik projekto vykdytojo, bet ir jo projekto partnerių regionuose materialinę 
bazę, skatino visuomen÷s ir akademin÷s bendruomen÷s aktyvumą, o netiesiogiai gerino ir 
savivaldos planinio darbo kokybę.  

Informacin÷ visuomen÷. Siekiant sudaryti šiuolaikišką ir puikios kokyb÷s mokymosi 
aplinką visoje švietimo ir mokymo sistemoje, pagal BPD 1.5 priemonę buvo skiriamas 
finansavimas švietimo, profesinio mokymo, tyrimų ir aukštojo mokslo infrastruktūrai 
optimizuoti, taip pat bibliotekoms, informacin÷ms technologijoms ir kitoms šiuolaikin÷ms 
mokymo priemon÷ms atnaujinti, įdiegti švietimo ir mokymo įstaigose, tai prisid÷jo prie 
informacin÷s visuomen÷s pl÷tros, ženkliai pagerino sąlygas informacijos sklaidai Lietuvoje ir 
prisijungimui prie tarptautinių duomenų bazių ar tinklų. 

Lygios galimyb÷s. Išpl÷tojus darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir 
studijų, socialinių paslaugų infrastruktūrą buvo sudarytos sąlygos naudotis šia infrastruktūra 
ir vyrams, ir moterims. Šios priemon÷s projektai didesnį teigiamą poveikį dar÷ socialin÷s 
atskirties mažinimui ir integracijai – buvo sukurtos ar pagerintos socialin÷s paslaugos 
neįgaliesiems ir pagyvenusiems žmon÷ms. 

Apibendrinant galima teigti, kad BPD 1.5 priemon÷s poveikis labiausiai išryšk÷jo 
darnaus vystymosi ir regionin÷s pl÷tros srityse. 
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3.1.2 BPD III prioritetas „Gamybos sektoriaus pl÷tra“ 

BPD III prioriteto suderinamumas su ES horizontalaus lygio sritimis buvo 
užtikrinamas:  

• integruotu būdu, nustatant atitinkamus reikalavimus kvietimo teikti paraiškas 
dokumentacijoje, projektų paraiškų vertinimo ir atrankos procesų metu, projektų 
įgyvendinimo priežiūros metu. Projektai gal÷jo būti finansuojami tik tuo atveju, jei 
neprieštaravo horizontaliajai politikai, t. y. tur÷jo bent neutralų poveikį. Atskirų BPD III 
prioriteto priemonių atveju, pvz., BPD 3.1, 3.2 ir 3.4 priemonių, buvo skiriami 
papildomi balai už prisid÷jimą prie regionin÷s pl÷tros. 

• direfencijuotu būdu – kuomet poveikis informacin÷s visuomen÷s pl÷tros 
horizontaliajam prioritetui pasireišk÷ įgyvendinant BPD 3.3 priemonę, kurios tikslas 
sutapo su informacin÷s visuomen÷s pl÷tros tikslais.  
 
Pagal integruotą būdą kiekybiškai didžiausias BPD III prioriteto projektų ind÷lis teko 

regioninei pl÷trai, nes buvo daugiausia projektų, kuriuose šis horizontalusis prioritetas buvo 
įvardintas kaip pagrindinis tikslas. 

Pagal BPD III prioritetą iš finansuotų 237 projektų 161 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus 
vystymosi politikos įgyvendinimui, 49 projektų darnus vystymasis buvo įvardintas kaip 
pagrindinis tikslas, likę 27 projektai tur÷jo neutralų poveikį darniam vystymuisi. 147 
projektai teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, 51 projekte informacin÷s 
visuomen÷s pl÷tra buvo vienas pagrindinių tikslų, 39 projektai tur÷jo labiau neutralų poveikį 
informacin÷s visuomen÷s pl÷trai. 177 projektai tur÷jo teigiamos įtakos lygių galimybių 
politikos įgyvendinimui ir 11 projektų lygios galimyb÷s buvo įvardintos kaip vienas 
pagrindinių tikslų, 49 projektų tur÷jo neutralų poveikį lygių galimybių horizontaliajam 
prioritetui. 129 projektai tur÷jo teigiamą poveikį regionin÷s politikos įgyvendinimui, 89 
projektuose tai buvo vienas pagrindinių tikslų, 19 projektų tur÷jo neutralų poveikį šiam 
horizontaliajam prioritetui.  

 
Pav. 133. BPD III prioritetų projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų 
skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD III prioritetą teko projektams, kuriuose vienu 

pagrindinių tikslų buvo įvardinta regionin÷ pl÷tra (net 50 proc. prioritetui skirstytų l÷šų), 
pagal kitus horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, kuriuose vienu 
pagrindinių projekto tikslų įvardintas darnus vystymasis, teko 29 proc. prioriteto l÷šų, 
projektams, kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardinta informacin÷s visuomen÷s pl÷tra, – 
24 proc., projektams, kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardintos lygios galimyb÷s, – 8 
proc. prioritetui skirtų l÷šų. Teigiamą poveikį darniam vystymuisi dariusiems projektams 
teko 68 proc. prioriteto l÷šų, informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – 63 proc. prioriteto l÷šų, 
lygioms galimyb÷ms – 79 proc. ir regioninei pl÷trai – 49 proc. prioriteto l÷šų.  
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Pav. 134. BPD III prioriteto paramos l÷šų pasiskirstymas pagal horizontaliuosius prioritetus, 
proc. nuo prioritetui paskirstytų l÷šų. 

100%

68%
63%

79%

49%

29%

50%

24%

8%

0,9%

13%13%

3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Visi projektai Darnus
vystymas

Informacin÷
visuomen÷

Lygios galimyb÷s Regionin÷ pl÷tra

Visi projektai Teigiamas Pagrindinis tikslas Neutralus

 
 
Pagal diferencijuotą būdą poveikį, įskaitant ir finansinį ind÷lį, informacin÷s visuomen÷s 

pl÷tros horizontaliajam prioritetui padar÷ BPD III prioriteto projektai, finansuoti pagal BPD 
3.3 priemonę: buvo skirta 72,89 mln. EUR paramos 42 projektams finansuoti (iš viso pagal 
BPD III prioritetą finansuoti 237 projektai, kuriems buvo skirta 347,026 mln. EUR paramos 
l÷šų, t. y. 21 proc. visų BPD III prioritete paskirstytų l÷šų).  

Vertinant kiekybiškai, pagal BPD III prioritetą teikta SF parama didžiausią poveikį 
padar÷ darniam vystymusi ir regionin÷s pl÷tros politikos įgyvendinimui.  

Regionin÷ pl÷tra. BPD III prioriteto poveikis regioninei pl÷trai labiausiai pasireišk÷ 
per investicijų, skirtų verslo pl÷trai, įmonių vykdytiems moksliniams tyrimams ir privataus 
turizmo vystymuisi, į visus Lietuvos regionus gana tolygiu pasiskirstymu, nors verslas ir 
mokslo tyrimo įstaigos natūraliai koncentruojasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose, pvz., 
vienos didžiausių investicijų, skirtų įmonių modernizavimui ir inovacijų diegimui, buvo 
nukreiptos į atskirus regionus – UAB „Sanitas“ projektas Kaune, UAB „Visagino linija“ 
projektas Visagine, UAB „Girių bizonas“ projektas Kazlų Rūdoje ir kt. SVV paramos tinklo 
pl÷tra ir per jį teikiamų viešųjų paslaugų verslui kokyb÷s, įvairov÷s ir prieinamumo 
didinimas tur÷jo labai teigiamos įtakos verslumo geb÷jimų ugdymui regionuose, 
potencialiems verslininkams gaunant kvalifikuotas konsultacijas, informaciją apie galimybes 
savo id÷jas paversti konkrečiais verslo projektais bei gauti finansavimą jų įgyvendinimui. 
Tuo pačiu SVV subjektams vykdant verslo projektus buvo prisid÷ta prie konkrečių regionų 
ekonominio augimo ir socialin÷s atskirties mažinimo (d÷l regiono gyventojų pajamų 
did÷jimo). Pramoninių parkų pl÷tra sudar÷ sąlygas pritraukti vietos ir užsienio investicijas į 
regionus, nes šie parkai buvo pl÷tojami ne tik prie didžiųjų Lietuvos miestų. SF parama 
sumažino sezoniškumo poveikį vystant apgyvendinimo paslaugas, tod÷l pastarosios gal÷jo 
būti pl÷tojamos ir regionuose, kur paprastai tokie projektai neatsiperka. Kadangi IT 
infrastruktūra buvo plečiama visoje Lietuvoje, jos poveikis pasireišk÷ visuose šalies 
regionuose. Ypatingą reikšmę regionų pl÷trai tur÷jo plačiajuosčio interneto infrastruktūros 
kūrimas, kuris leido ne tik padidinti interneto pasiekiamumą atokiose vietov÷se, bet ir 
sudar÷ sąlygas pl÷toti modernų verslą visuose Lietuvos regionuose, dalį verslo procesų 
perkeliant į elektronin÷ terpę, kurti savo interneto puslapius ir produkcijos pardavimo 
portalus. Tankus viešųjų interneto prieigų tinklas gerino gyvenimo kokybę, mažino socialinę 
atskirtį, teik÷ galimybių pasinaudoti viešosiomis e-paslaugomis ir duomenų baz÷mis visuose 
regionuose. IT infrastruktūros pl÷tra leido įsteigti darbo vietas aukštesn÷s kvalifikacijos 
darbuotojams, taip sukuriant aukštesnį pragyvenimo lygį labiau nutolusių regionų 
darbuotojams, ir užtikrinant didesnes pajamas iš mokesčių į savivaldybių biudžetus. Be to, 
arčiau regionų gyventojų atsiradę turizmo, sporto, kultūros objektai pagerino regiono 
gyventojų socialinę aplinką. 

Darnus vystymasis. BPD III prioriteto poveikis darniam vystymuisi pasireišk÷ per 
diegiamas naujausias technologijas, turinčias mažesnį poveikį aplinkai ar pasižyminčias 
mažesne tarša, palyginus su iki tol naudotomis technologijomis, be to, naujausios 
technologijos paprastai buvo ir mažiausiai išteklius (energijos, žaliavų, laiko, žmogiškųjų ir 
pan.) naudojančios, taip pat plačiai buvo diegiamos beatliekin÷s technologijos, kaip turinčios 
teigiamą poveikį įmonių gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų sąnaudų mažinimui, 
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per taikytus kokyb÷s ir aplinkosauginius reikalavimus. Privataus turizmo pl÷tros projektai 
leido racionaliau panaudoti gamtinius išteklius ekonominei veiklai nekenkiant aplinkai. MTTP 
veiklos vykdymas sudar÷ prielaidas įmon÷ms ateityje siekti dar efektyvesnių gamybos ar 
valdymo būdų, toliau mažinant sąnaudas ir aplinkos taršą. Suteiktos verslininkams 
išsamesn÷s žinios apie reikalavimus aplinkosaugos srityje leido išvengti galimų klaidų 
vystant savo verslą, o informacijos apie egzistuojančias naujausias technologijas, kurios 
pasižymi mažesniu poveikiu aplinkai, naudoja mažiau išteklių ar yra beatliekin÷s, savalaikis 
gavimas prisid÷jo prie spartesnio efektyvių ir aplinkai draugiškų technologijų diegimo 
gamyboje BPD įgyvendinimo laikotarpiu. IT infrastruktūros pl÷tra ir platesnis e-paslaugų 
naudojimas taip pat dar÷ teigiamą poveikį aplinkai mažinant duomenų perdavimui skirtų 
fizinių priemonių naudojimą, pvz., pašto, popieriaus, patalpų, skirtų dokumentų saugojimui, 
poreikį, transporto priemonių naudojimą ir t. t. Kadangi IT suvartoja nedaug elektros 
energijos, stebimas teigiamas poveikis energijos išteklių tausojimui. Projektų, įgyvendintų 
turizmui tinkančiose vietov÷se, esančiose ne tik didžiuosiuose miestuose, poveikis darniam 
vystymuisi pasireišk÷ per taupų ir racionalų gamtinio ir kultūrinio paveldo naudojimą, 
pritaikant jį kultūrinei, pažintinei, ekonominei veiklai: sutvarkius ar sukūrus naujus turizmo 
traukos objektus, pritaikius juos lankymui, turistų srautus labiau valdant ir kontroliuojant, 
nukreipiant tik numatytais maršrutais, taip mažinant potencialią žalą aplinkai.  

Lygios galimyb÷s. BPD III prioriteto poveikis lygių galimybių pl÷trai pasireišk÷ labiau 
integruotu būdu, t. y. sudarant sąlygas projektuose dalyvauti vyrams ir moterims, kuriant 
darbo vietas visiems. Darbo vietų atokesn÷se vietov÷se įsteigimas leido sumažinti tokių 
vietovių gyventojų socialinę atskirtį, nes buvo sudarytos palankesn÷s sąlygos dirbti ir tuo 
pačiu, turint didesnes pajamas, geriau tenkinti gyventojų poreikius, o savivaldyb÷s, 
gavusios daugiau pajamų į savivaldybių biudžetus d÷l įmonių, išpl÷tusių ar prad÷jusių naują 
veiklą, sumokamų mokesčių, gal÷jo daugiau l÷šų skirti ir socialin÷ms reikm÷ms. Projektai, 
orientuoti į jaunųjų verslininkų, moterų verslininkių, neįgaliųjų ar pradedančiųjų verslininkų 
poreikius, didino šių tikslinių grupių verslumą ir mažino socialinę atskirtį. Projektais sukurtos 
galimyb÷s gauti, saugoti ir platinti informaciją iš darbo ar gyvenamosios vietos IT 
priemon÷mis sudar÷ didesnes galimybes pl÷toti ekonominę veiklą, mažino įvairių socialinių 
grupių socialinę ir skaitmeninę atskirtį, pvz., žmon÷s, turintys jud÷jimo negalią, gal÷jo 
įsijungti į darbo rinką ir visuomeninį gyvenimą. Išpl÷tojus IT infrastruktūrą sudarytos 
sąlygos kompiuterinio raštingumo plitimui, o tai savo ruožtu didino galimybes naudotis IT, 
viešosiomis e-paslaugomis nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, priklausymo tam tikrai 
socialinei ar rizikos grupei. Turizmo projektų įgyvendinimas ne tik didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose mažino atokesnių vietovių gyventojų socialinę atskirtį, nes jie gal÷jo gauti darbą 
arčiau nuolatin÷s gyvenamosios vietos.  

Informacin÷ visuomen÷. BPD III prioriteto poveikis informacin÷s visuomen÷s pl÷trai 
pasireišk÷ per intensyvų IT diegimą ir naudojimą, modernizuojant gamybą, pl÷tojant 
privataus turizmo veiklas. Dauguma įdiegtų technologijų gamybos sektoriuje buvo 
automatizuotos ir pasižym÷jo itin dideliu IT panaudojimu gamybos proceso valdyme, 
užsakymų ir tiekimo valdymo procesuose, rezervacijų procese, o taip pat teikiant 
informaciją apie įmones ir jos gaminamus produktus ar siūlomas paslaugas buvo 
naudojamos naujausios IT bei pasižym÷jo poreikiu įdarbinti IT specialistus. Įgyvendintos 
verslumo skatinimo priemon÷s buvo tampriai susijusios su mok÷jimu valdyti projektų 
kaštus, kurie savo ruožtu turi sąsajų su gamybos procesų automatizavimu, darbo našumo 
didinimu ir informacinių įgūdžių tobulinimu, taip prisidedant ir prie informacin÷s visuomen÷s 
pl÷tros horizontaliojo prioriteto įgyvendinimo. Spartus IT diegimas, teikiant viešąsias 
paslaugas verslui ir pl÷tojant šiam sektoriui reikalingą infrastruktūrą – IT, programin÷s 
įrangos įsigijimas, diegimas ir naudojimas, internetinių puslapių ir portalų kūrimas, juose 
pateikiant verslui aktualią informaciją, įdiegiant paieškos sistemas, taip pat taikant 
interaktyvias priemones elektronine forma bei sukuriant interneto prieigas verslo 
informaciniuose centruose, verslo inkubatoriuose, MTP, verslo asociacijose, leido 
gyventojams ir verslo atstovams gauti norimą informaciją ar paslaugas. Verslininkų 
mokymai parod÷ didelę pažangą pl÷tojant informacinę visuomenę ir didinant kompiuterinį 
raštingumą. Lietuvos produktų ir paslaugų įvaizdžio gerinimui naudojant IT buvo pasiekta 
daugiau potencialių Lietuvos verslo klientų, tiek÷jų, verslo partnerių, o pats IT naudojimas 
gerino mūsų šalies, kaip patikimos ir šiuolaikin÷s verslo partner÷s, įvaizdį. Poveikis 
informacin÷s visuomen÷s pl÷trai tai pat išryšk÷jo per IT infrastruktūros pl÷trą, pvz., 
plačiajuosčio interneto, interneto prieigų, saugaus valstyb÷s institucijų duomenų perdavimo 
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tinklo kūrimą ir pan. Buvo sukurtos valstyb÷s institucijų ir verslo teikiamos e-paslaugos, 
pvz., e-pirkimai, e-parašas, e-miesto kortel÷, registrų ir viešųjų duomenų bazių perk÷limas į 
elektroninę terpę ir jų sujungimas ir t. t. Išpl÷tojus IT infrastruktūrą pager÷jo interneto 
prieinamumas, gyventojai ir darbuotojai gal÷jo prieiti prie įvairių viešųjų duomenų bazių, 
plito kompiuterinis raštingumas, daugiau buvo naudojama IT darbo ir gyvenamosiose 
vietose, neturintys kompiuterių gal÷jo naudotis viešomis interneto prieigomis, plito turinio 
lietuvių kalba pateikimas IT priemon÷se ir internete, vyko bibliotekų skaitmeninimas. 
Projektai, skirti turizmo informacinių ir rinkodaros paslaugų vystymuisi, turizmo informacinių 
sistemų kūrimui neabejotinai prisid÷jo prie informacin÷s visuomen÷s pl÷tros, kadangi daug 
duomenų buvo pateikiama sukurtuose interneto puslapiuose, informacijos ar duomenų 
paieškai ir teikimui taip pat buvo naudojamos IT, ypač turizmo informacijos centruose. 
Verslo ir turizmo informacijos centruose sukurtose interneto prieigose pavieniai turistai 
gal÷jo ir savarankiškai gauti reikiamos informacijos. Populiarumo susilauk÷ audio gidų 
sukūrimas ir naudojimas, kadangi pavieniai ir grup÷mis atvykę turistai gal÷jo gauti 
informaciją jiems patogia forma.  

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD III prioriteto specifiką šio prioriteto 
projektų poveikis kokybiniu požiūriu labiausiai išryšk÷jo regionin÷s pl÷tros ir darnaus 
vystymosi srityse. 

 

3.1.2.1 BPD 3.1. priemon÷. Tiesiogin÷ parama verslui 

Pagal BPD 3.1 priemonę iš finansuotų 99 projektų 69 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus 
vystymosi politikos įgyvendinimui, 22 projektuose darnus vystymasis buvo įvardintas kaip 
pagrindinis tikslas. 69 projektai teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, 8 
projektuose tai buvo pagrindinis tikslas. 72 projektai tur÷jo teigiamą poveikį lygių galimybių 
politikos įgyvendinimui, 3 projektuose tai buvo pagrindinis tikslas. 55 projektai tur÷jo 
teigiamą poveikį regionin÷s pl÷tros politikos įgyvendinimui, net 37 projektuose tai buvo 
vienas pagrindinių tikslų.   

 
Pav.  135. BPD 3.1 priemon÷s atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD 3.1 priemonę teko projektams, kuriuose 

vienu pagrindinių tikslų buvo įvardinta regionin÷ pl÷tra (net 42 proc. priemonei paskirstytų 
l÷šų), pagal kitus horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, kuriuose 
vienu pagrindinių tikslų įvardintas darnus vystymasis, teko 23 proc. priemon÷s l÷šų, 
projektams, kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardinta informacin÷s visuomen÷s pl÷tra, – 8 
proc., projektams, kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardintos lygios galimyb÷s, – 3 proc. 
priemonei skirtų l÷šų. Teigiamą poveikį darniam vystymuisi dariusiems projektams teko 75 
proc. priemon÷s l÷šų, informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – 76 proc. priemon÷s l÷šų, lygioms 
galimyb÷ms – 78 proc. ir regioninei pl÷trai – 57 proc. priemon÷s l÷šų.  
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Pav. 136. BPD 3.1. priemon÷s paramos l÷šų pasiskirstymas pagal horizontaliuosius 
prioritetus, proc. nuo priemonei skirstytų l÷šų. 
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Regionin÷ pl÷tra. Pagal BPD 3.1 priemonę problemin÷se teritorijose (Skuodo, 

Mažeikių, Akmen÷s, Joniškio, Pasvalio, Kelm÷s, Jurbarko, Jonavos, Lazdijų, Druskininkų, 
Šalčininkų ir Švenčionių savivaldyb÷se, neįskaitant Ignalinos rajono savivaldyb÷s) buvo 
įgyvendinta 10 projektų, kuriems skirta 18,05 mln. EUR paramos l÷šų, tai sudar÷ 17,09 
proc. numatytų paskirstyti priemonei l÷šų, IAE regione (Ignalinos, Zarasų ir Visagino 
savivaldyb÷se) buvo įgyvendinti 4 projektai, kuriems skirta 9,362 mln. EUR paramos, tai 
sudar÷ 8,86 proc. BPD 3.1 priemonei numatytų paskirstyti l÷šų, o regioniniuose augimo 
centruose (Alytaus, Marijampol÷s, Taurag÷s, Telšių ir Utenos savivaldyb÷se) – 9 projektai už 
21,6 mln. EUR paramos l÷šų, tai sudar÷ 20,45 proc. numatytų priemonei paskirstyti l÷šų.  

Informacin÷ visuomen÷. Nagrin÷jant priemon÷s poveikį informacin÷s visuomen÷s 
pl÷trai, pažym÷tinas intensyvus IT naudojimas, modernizuojant gamybą, pl÷tojant privataus 
turizmo veiklas. Kadangi dauguma įdiegtų technologijų yra automatizuotos ir pasižymi itin 
dideliu IT panaudojimu bei poreikiu įdarbinti IT specialistus, gamybos proceso valdyme, 
užsakymų, tiekimo valdymo ir rezervacijų procesuose, o taip pat pateikiant informaciją apie 
įmones ir jos gaminamus produktus ar teikiamas paslaugas, buvo naudojamos naujausios 
IT, tod÷l šios priemon÷s dauguma projektų tur÷jo teigiamą poveikį informacin÷s visuomen÷s 
pl÷trai. 

Darnus vystymasis. Vieną didžiausių teigiamų poveikių BPD 3.1 priemon÷s 
įgyvendinti projektai padar÷ darniai pl÷trai, kadangi buvo diegiamos naujausios 
technologijos, turinčios mažiausią poveikį aplinkai ar mažesnę taršą, palyginus su iki tol 
naudotomis technologijomis, modernios technologijos paprastai buvo ir mažiausiai išteklius 
(energijos, žaliavų, laiko, žmogiškųjų ir pan.) naudojančios technologijos, plačiai buvo 
diegiamos beatliekin÷s technologijos, kaip turinčios teigiamą poveikį įmonių gaminamos 
produkcijos ar teikiamų paslaugų sąnaudų mažinimui taikomi kokyb÷s ir aplinkosauginiai 
reikalavimai. Privataus turizmo pl÷tros projektai leido racionaliau panaudoti gamtinius 
išteklius ekonominei veiklai, nekenkiant aplinkai. MTTP veiklos vykdymas sudar÷ prielaidas  
įmon÷ms ateityje siekti dar efektyvesnių gamybos ar valdymo būdų, toliau mažinant 
sąnaudas ir aplinkos taršą. 

Lygios galimyb÷s. Vertinant poveikį lygių galimybių pl÷trai pažym÷tina, kad buvo 
sudarytos sąlygos projektuose dalyvauti vyrams ir moterims, buvo kuriamos darbo vietos 
visiems, be to, darbo vietų atokesn÷se vietov÷se sukūrimas leido sumažinti ir tokių vietovių 
gyventojų socialinę atskirtį, kadangi buvo sudarytos palankesn÷s sąlygos dirbti ir tuo pačiu 
turint didesnes pajamas geriau tenkinti gyventojų poreikius, o savivaldyb÷s, gavusios 
daugiau pajamų į savivaldybių biudžetus d÷l įmonių, išpl÷tusių ar prad÷jusių naują veiklą, 
sumokamų mokesčių, gal÷jo daugiau l÷šų skirti socialin÷ms reikm÷ms. 

Horizontaliųjų politikų prioritetai BPD 3.1 priemon÷s projektuose buvo įgyvendinami 
integruotu būdu, t. y. neakcentuojant specifinių veiklų projektuose, kurie prisid÷tų išskirtinai 
prie regionin÷s pl÷tros, informacin÷s visuomen÷s, darnaus vystymosi ir/ar lygių galimybių 
pl÷tros. Tokiu būdu pagal BPD 3.1 priemon÷s projektų poveikis aiškiausiai pasireiškia 
darnaus vystymosi srityje (naujausios technologijos naudoja mažiau išteklių, mažiau 
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teršiama aplinka, paisoma kokyb÷s ir aplinkosaugos reikalavimų) ir regionin÷s pl÷tros 
srityje (pvz., didel÷s investicijos nukreiptos į atskirus regionus – UAB „Sanitas“ projektas 
Kaune, UAB „Visagino linija“ projektas Visagine, UAB „Girių bizonas“ projektas Kazlų Rūdoje 
ir kt.). 

 

3.1.2.2 BPD 3.2. priemon÷. Verslo aplinkos gerinimas 

Pagal BPD 3.2 priemonę iš finansuotų 53 projektų 37 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus 
vystymosi politikos įgyvendinimui, 7 projektuose darnus vystymasis buvo įvardintas kaip 
pagrindinis tikslas. 41 projektas teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, 6 
projektuose tai buvo pagrindinis tikslas. 39 projektai tur÷jo teigiamą poveikį lygių galimybių 
politikos įgyvendinimui, 5 projektuose tai buvo pagrindinis tikslas. 19 projektų tur÷jo 
teigiamą poveikį regionin÷s politikos įgyvendinimui ir net 30 projektų tai buvo vienas 
pagrindinių tikslų.   

 
Pav. 137. BPD 3.2 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų 
skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD 3.2 priemonę teko projektams, kuriuose 

vienu pagrindinių tikslų buvo įvardinta regionin÷ pl÷tra (net 72 proc. priemonei paskirstytų 
l÷šų), pagal kitus horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, kuriuose 
vienu pagrindinių tikslų įvardintas darnus vystymasis, teko 26 proc. priemon÷s l÷šų, 
projektams, kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardinta informacin÷s visuomen÷s pl÷tra, – 
12 proc., projektams, kuriuose vienas pagrindinių tikslų yra lygios galimyb÷s – 3 proc. 
priemonei skirtų l÷šų. Teigiamą poveikį darniam vystymuisi dariusiems projektams teko 69 
proc. priemon÷s l÷šų, informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – 76 proc. priemon÷s l÷šų, tiek pat 
lygioms galimyb÷ms – 76 proc. ir regioninei pl÷trai – 24 proc. priemon÷s l÷šų.  
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Pav. 138. BPD 3.2 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (paramos l÷šų 
pasiskirstymas procentais nuo visų priemon÷s l÷šų). 
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Regionin÷ pl÷tra. BPD strategijoje buvo numatytas siekis skatinti spartų kelių 

strategin÷s reikšm÷s ekonomikos pl÷tros centrų augimą, kurie d÷l palankios vietos ir 
konkurencinių pranašumų vidutin÷s trukm÷s ir ilguoju laikotarpiu turi prielaidų tapti visos 
Lietuvos darnaus vystymosi katalizatoriais, ir kuo tolygesnio regioninio paramos 
paskirstymo siekis, stengiantis išvengti SF paramos koncentravimo didžiuosiuose centruose 
(Vilniaus, Kauno, Klaip÷dos apskrityse). Tokį paramos skirstymo ypatumą nul÷m÷ BPD 
priede nustatytas visiems projektams bendras prioritetinis kriterijus – projekto teigiamas 
poveikis regionų išsivystymo skirtumų mažinimui (ypač problemin÷se teritorijose) ir IAE 
regiono problemoms spręsti.  

IAE regione (Ignalinos rajono, Visagino miesto ir Zarasų rajono savivaldyb÷s) buvo 
įgyvendinti 2 projektai už 0,953 mln. EUR paramos l÷šų, tai sudaro 2,47 proc. priemonei 
numatytų skirti l÷šų, problemin÷se teritorijose, neįskaitant Ignalinos rajono savivaldyb÷s, 
įgyvendinti 4 projektai už 0,256 mln. EUR, tai sudaro 0,66 proc. BPD priede BPD 3.2 
priemonei planuotų l÷šų, regioniniuose augimo centruose buvo įgyvendinti 3 projektai už 
2,131 mln. EUR paramos l÷šų, tai sudaro 5,52 proc. nuo priemonei numatytų skirti l÷šų. 
Tačiau min÷tų savivaldybių projektai nepasižym÷jo pakankama kokybe arba tokių projektų 
buvo parengta nedaug d÷l menkų administracinių geb÷jimų, menkų bendrojo finansavimo 
galimybių mažose ar mažai pajamų gaunančiose savivaldyb÷se, tod÷l šiuos projektus 
nukonkuravo geriau parengti, labiau strategiškai orientuoti projektai iš didžiųjų Lietuvos 
apskričių ir savivaldybių.  

Priemon÷je paremti projektai labiausiai prisid÷jo prie regionin÷s pl÷tros skatinimo, 
kadangi SVV paramos tinklo vystymasis tur÷jo įtakos verslumo geb÷jimų ugdymui 
regionuose, potencialiems verslininkams gaunant kvalifikuotas konsultacijas, informaciją 
apie galimybes savo id÷jas paversti konkrečiais verslo projektais ir gauti finansavimą jų 
įgyvendinimui. Tuo pačiu SVV subjektams vykdant verslo projektus, buvo prisidedama prie 
konkrečių regionų ekonominio augimo ir socialin÷s atskirties mažinimo (d÷l regiono 
gyventojų pajamų did÷jimo). 

Lygios galimyb÷s. Daugelyje pagal BPD 3.2 priemonę finansuotų projektų stebimas 
teigiamas poveikis lygių galimybių prioriteto įgyvendinimui, kadangi paprastai buvo 
siekiama didžiausios ekonomin÷s naudos ir prid÷tin÷s vert÷s, kuri gal÷jo būti kuriama vyrų, 
moterų ir atskirų socialinių grupių, priklausomai nuo vykdomo projekto, taigi 
nediskriminuojamos atskiros grup÷s. Projektai, orientuoti į jaunųjų verslininkų, moterų 
verslininkių, neįgaliųjų ar pradedančiųjų verslininkų poreikius, didino šių tikslinių grupių 
verslumą ir mažino socialinę atskirtį. 

Informacin÷ visuomen÷. Verslumo skatinimo priemon÷s buvo tampriai susijusios su 
mok÷jimo valdyti projektų kaštus, kurie savo ruožtu siejami su gamybos procesų 
automatizavimu, darbo našumo didinimu ir informacinių įgūdžių tobulinimu, taip prisidedant 
prie informacin÷s visuomen÷s pl÷tros horizontaliojo prioriteto įgyvendinimo. Spartus IT 
diegimas – IT įrangos, programin÷s įrangos įsigijimas, diegimas ir naudojimas, internetinių 
puslapių ir portalų kūrimas, juose pateikiant verslui aktualią informaciją, įdiegiant paieškos 
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sistemas, taip pat taikant interaktyvias priemones elektronine forma ir sukuriant interneto 
prieigas verslo informaciniuose centruose, verslo inkubatoriuose, MTP, verslo asociacijose, 
leidusias gyventojams ir verslo atstovams gauti norimą informaciją ar paslaugas, verslininkų 
mokymai parod÷ didelę pažangą pl÷tojant informacinę visuomenę ir didinant kompiuterinį 
raštingumą. Lietuvos produktų ir paslaugų įvaizdžio gerinimui naudojant IT buvo pasiekta 
daugiau potencialių Lietuvos verslo klientų, tiek÷jų, verslo partnerių, o pats IT naudojimas 
gerino mūsų šalies, kaip patikimos ir šiuolaikin÷s verslo partner÷s, įvaizdį. 

Darnus vystymasis. Pagal šią priemonę įgyvendinti projektai tur÷jo įtakos ir 
bendresniam darnios pl÷tros prioriteto įgyvendinimui, nes vystantis regionų ekonomikai, 
keliant IT vartojimo įgūdžius ir skatinant lygių galimybių politiką, atsirado galimybių siekti 
tvaresnio ekonominio vystymosi, kurio tempai gali būti išlaikyti ilguoju laikotarpiu be 
didesnių svyravimų, ir tuo pačiu siekiant ekologinio neutralumo, tai yra neigiamos įtakos 
aplinkai eliminavimo. Išsamesn÷s verslininkų žinios apie reikalavimus aplinkosaugos srityje 
leido išvengti galimų klaidų vystant savo verslą, o informacijos apie egzistuojančias 
naujausias technologijas, kurios pasižymi mažesniu poveikiu aplinkai, naudoja mažiau 
išteklių ar yra beatliekin÷s, savalaikis gavimas prisid÷jo prie spartesnio efektyvių ir aplinkai 
draugiškų technologijų diegimo gamyboje BPD įgyvendinimo laikotarpiu. 

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD 3.2 priemon÷s specifiką šios priemon÷s 
projektų poveikis labiausiai išryšk÷jo regionin÷s pl÷tros ir informacin÷s visuomen÷s 
pl÷tros srityse. Verslo aplinkos gerinimui skirtų projektų, kurie buvo geografiškai neriboti, 
naudą gal÷jo pajusti visos Lietuvos verslas, nes sustiprintas verslo paramos tinklas, teikęs 
aukštesn÷s kokyb÷s ir asortimento paslaugos verslui, ap÷m÷ visą Lietuvos teritoriją. 

 

3.1.2.3 BPD 3.3. priemon÷. IT  paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra 

Pagal BPD 3.3 priemonę iš finansuotų 42 projektų 29 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus 
vystymosi politikos įgyvendinimui, 3 projektuose darnus vystymasis įvardintas kaip 
pagrindinis tikslas. 2 projektai teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, net 36 
projektuose tai buvo pagrindinis tikslas. 29 projektai tur÷jo teigiamą poveikį lygių galimybių 
politikos įgyvendinimui, o viename tai buvo pagrindinis tikslas. 31 projektas tur÷jo teigiamą 
poveikį regionin÷s politikos įgyvendinimui, 3 projektuose tai buvo vienas pagrindinių tikslų.  

 
Pav. 139. BPD 3.3 priemon÷s atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD 3.3 priemonę teko projektams, kuriuose 

vienu pagrindinių tikslų įvardinta informacin÷s visuomen÷s pl÷tra (net 92 proc. priemonei 
skirstytų l÷šų), tai visai natūralu pagal šios priemon÷s pobūdį – pati priemon÷ ir skirta 
informacin÷s visuomen÷s pl÷trai per IT paslaugų ir infrastruktūros vystymąsi. Pagal kitus 
horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, kuriuose vienu pagrindinių 
tikslų įvardintas darnus vystymasis, teko 5 proc. priemon÷s l÷šų, projektams, kuriuose 
vienu pagrindinių tikslų yra lygios galimyb÷s, – 2 proc. priemonei skirtų l÷šų, projektams, 
kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardinta regionin÷ pl÷tra, teko 33 proc. priemon÷s l÷šų. 
Teigiamą poveikį darniam vystymuisi dariusiems projektams teko 88 proc. priemon÷s l÷šų, 
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lygioms galimyb÷ms – 87 proc. ir regioninei pl÷trai – 67 proc. priemon÷s l÷šų. Kadangi 
informacin÷s visuomen÷s pl÷trai šios priemon÷s projektai daugiausia tur÷jo stipresnį nei 
teigiamą poveikį (neutralaus poveikio projektams buvo skirta tik 8 proc. priemon÷s l÷šų), 
projektams, kurie būtų darę tik teigiamą poveikį, paramos l÷šų nebuvo skirta. 

 
Pav. 140. BPD 3.3 priemon÷s paramos l÷šų pasiskirstymas pagal horizontaliuosius 
prioritetus, proc. nuo priemonei paskirstytų l÷šų. 
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Informacin÷ visuomen÷. Poveikis informacin÷s visuomen÷s pl÷trai pasireišk÷ per IT 

infrastruktūros pl÷trą, pvz., plačiajuosčio interneto, interneto prieigų, saugaus valstyb÷s 
institucijų duomenų perdavimo tinklo kūrimą ir pan. Taip pat buvo įdiegtos valstyb÷s 
institucijų ir verslo teikiamos e-paslaugos, pvz., e-pirkimai, e-parašas, e-miesto kortel÷, 
registrų ir viešųjų duomenų bazių perk÷limas į elektroninę terpę, jų sujungimas ir t. t. 
Išpl÷tojus IT infrastruktūrą pager÷jo interneto prieinamumas, gyventojai ir darbuotojai 
gal÷jo naudotis įvairiomis viešosiomis duomenų baz÷mis, plito kompiuterinis raštingumas, 
daugiau IT naudota darbo ir gyvenamosiose vietose, neturintys kompiuterių gal÷jo naudotis 
viešomis interneto prieigomis, plito turinio lietuvių kalba pateikimas IT priemon÷se ir 
internete, vyko bibliotekų skaitmeninimas. Atsižvelgiant į šios priemon÷s projektuose 
vykdytas veiklas, mastą ir apr÷ptį, galima teigti, kad poveikis informacin÷s visuomen÷s 
pl÷trai čia buvo stipriausus šios priemon÷s horizontaliųjų prioritetų atžvilgiu ir lyginant su 
kitomis BPD priemon÷mis.   

Regionin÷ pl÷tra. IT infrastruktūra pl÷tota visoje Lietuvoje, tod÷l poveikis pasireišk÷ 
visuose šalies regionuose. Ypatingą reikšmę regionų vystymuisi tur÷jo plačiajuosčio 
interneto infrastruktūros kūrimas, leidęs ne tik padidinti interneto pasiekiamumą nutolusiose 
vietov÷se, bet ir sudar÷ sąlygas pl÷toti modernų verslą visuose Lietuvos regionuose, dalį 
verslo procesų perkeliant į elektronin÷ terpę, kurti savo interneto puslapius ir produkcijos 
pardavimo portalus. Tankus viešųjų interneto prieigų tinklas gerino gyvenimo kokybę, 
mažino socialinę atskirtį, leido pasinaudoti viešosiomis e-paslaugomis ir duomenų baz÷mis 
visuose regionuose. IT infrastruktūros pl÷tra leido įsteigti darbo vietas aukštesn÷s 
kvalifikacijos darbuotojams, taip sukuriant aukštesnį pragyvenimo lygį labiau nutolusių 
regionų darbuotojams ir užtikrinant didesnes pajamas iš mokesčių į savivaldybių biudžetus. 

Darnus vystymasis. IT infrastruktūros pl÷tra ir platesnis e-paslaugų naudojimas dar÷ 
teigiamą poveikį aplinkai mažinant duomenų perdavimui skirtų fizinių priemonių naudojimą, 
pvz., pašto, popieriaus, patalpų, skirtų dokumentų saugojimui, poreikį, transporto 
priemonių naudojimą ir t. t. Kadangi IT reikalinga nedaug elektros energijos, stebimas 
teigiamas poveikis energijos išteklių tausojimui.  

Lygios galimyb÷s. Projektais sukurtos galimyb÷s gauti, saugoti ir platinti informaciją 
iš darbo ar gyvenamosios vietos sudar÷ didesnes galimybes vystyti ekonominę veiklą, 
mažino įvairių socialinių grupių socialinę ir skaitmeninę atskirtį, pvz., žmon÷s, turintys 
jud÷jimo negalią, gal÷jo įsijungti į darbo rinką ir visuomeninį gyvenimą. Išpl÷tojus IT 
infrastruktūrą buvo sudarytos sąlygos kompiuterinio raštingumo plitimui, o tai savo ruožtu 
didino galimybes naudotis IT, viešosiomis e-paslaugomis nepriklausomai nuo lyties, amžiaus 
ar tam tikros socialin÷s ir rizikos grup÷s. 

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD 3.3 priemon÷ didžiausią poveikį padar÷ 
informacin÷s visuomen÷s pl÷trai ir regionin÷s pl÷tros politikos įgyvendinimui. 
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3.1.2.4 BPD 3.4. priemon÷. Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos 

Pagal BPD 3.4 priemonę iš finansuotų 43 projektų 26 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus 
vystymosi politikos įgyvendinimui, 17 projektų darnus vystymasis įvardintas kaip 
pagrindinis tikslas. 35 projektai teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, viename 
projekte informacin÷s visuomen÷s pl÷tra buvo pagrindinis tikslas. 37 projektai tur÷jo 
teigiamą poveikį lygių galimybių politikos įgyvendinimui, dviejuose tai buvo pagrindinis 
projekto tikslas. 24 projektai tur÷jo teigiamą poveikį regionin÷s politikos įgyvendinimui, 19 
projektų tai buvo vienas pagrindinių tikslų.  

 
Pav. 141. BPD 3.4 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų 
skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD 3.4 priemonę teko projektams, kuriuose 

vienu pagrindinių tikslų įvardinta regionin÷ pl÷tra (net 60 proc. priemonei skirstytų l÷šų), 
pagal kitus horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, kuriuose vienu 
pagrindinių tikslų įvardintas darnus vystymasis, teko 53 proc. priemon÷s l÷šų, projektams, 
kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardintos lygios galimyb÷s, – 20 proc. priemonei skirtų 
l÷šų, projektams, kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardinta informacin÷s visuomen÷s 
pl÷tra, teko 0,27 proc. priemonei skirtų l÷šų. Teigiamą poveikį darniam vystymuisi 
dariusiems projektams teko 47 proc. priemon÷s l÷šų, informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – 86 
proc. priemon÷s l÷šų, lygioms galimyb÷ms – 76 proc. ir regioninei pl÷trai – 40 proc. 
priemon÷s l÷šų.  
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Pav. 142. BPD 3.4 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (paramos l÷šų 
pasiskirstymas procentais nuo visų priemon÷s l÷šų). 
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Regionin÷ pl÷tra. BPD 3.4 priemon÷s poveikis regioninei pl÷trai pasireišk÷ per ES 

struktūrin÷s paramos investicijas regionuose į viešosios turizmo infrastruktūros objektus, 
taikytas turizmo rinkodaros ir informacijos priemones ir per netiesioginį poveikį – privačių 
investicijų pritraukimą, darbo vietų sukūrimą, konkretaus turizmo traukos centro žinomumo 
padid÷jimą. ES struktūrin÷s paramos l÷šų nukreipimą į regionus taip pat paskatino projektų 
atrankos kriterijaus – projekto teigiamas poveikis regionų išsivystymo skirtumų mažinimui 
(ypač problemin÷se teritorijose) ir IAE regiono problemoms spręsti regioniniu požiūriu – 
svaresnis taikymas. Ryškesnį poveikį regioninei pl÷trai nul÷m÷ ir pats geografinis turizmo 
traukos centrų išsid÷stymas Lietuvos teritorijoje. 

Darnus vystymasis. Dideliu mastu BPD 3.4 priemon÷ pasižym÷jo ir nagrin÷jant jos 
poveikį darniai pl÷trai, kadangi 17 projektų tai buvo pagrindinis projekto tikslas, o 26 
projektuose tur÷jo teigiamą įtaką. Toks poveikis aiškintinas turizmo srities projektų 
prigimtimi, t. y. projektai įgyvendinami turizmui tinkančiose vietov÷se, esančiose ne tik 
didžiuosiuose miestuose, yra skirti taupiai ir racionaliai naudoti gamtinį ir kultūrinį paveldą, 
pritaikant jį kultūrinei, pažintinei, ekonominei veiklai, o turizmo srities ekonomin÷ veikla 
nepasižymi aplinkos tarša. Sutvarkius ar sukūrus naujus turizmo traukos objektus, pritaikius 
juos lankymui, turistų srautai buvo labiau valdomi ir kontroliuojami, nukreipiami tik 
numatytais maršrutais, taip mažinant potencialią žalą aplinkai. 

Informacin÷ visuomen÷. Pagal BPD 3.4 priemonę įgyvendinti projektai, skirti 
turizmo informacinių ir rinkodaros paslaugų pl÷trai, turizmo informacinių sistemų kūrimui 
neabejotinai tur÷jo įtakos informacin÷s visuomen÷s pl÷trai, kadangi daug duomenų buvo 
pateikiama sukurtuose interneto puslapiuose, informacijos ar duomenų paieškai, teikimui 
taip pat buvo naudojamos IT, ypač turizmo informacijos centruose. Verslo ir turizmo 
informacijos centruose sukurtose interneto prieigose pavieniai turistai savarankiškai gal÷jo 
gauti reikiamą informaciją. Teigiamą poveikį informacin÷s visuomen÷s pl÷trai tur÷jo 
dauguma per BPD 3.4 priemonę įgyvendintų projektų, kadangi beveik visuose didesniu ar 
mažesniu mastu buvo naudojamos IT (infrastruktūros ir įrangos valdymui, duomenų 
perdavimui ir apskaitai, buvo sukurti ar prapl÷sti internetiniai puslapiai ir pan.). Populiarumo 
sulauk÷ audio gidų sukūrimas ir naudojimas, kadangi pavieniai ir grup÷mis atvykę turistai 
gal÷jo gauti informaciją jiems patogia forma. Kadangi informacijos apie sukurtas ar 
teikiamas turizmo paslaugas konkrečioje vietoje ar Lietuvoje apskritai buvo galima gauti 
elektronin÷mis priemon÷mis, ger÷jo ir tarptautinis Lietuvos, kaip turizmo šalies, įvaizdis. 

Lygios galimyb÷s. Daugelyje pagal BPD 3.4 priemonę finansuotų projektų stebimas 
teigiamas poveikis lygių galimybių prioriteto įgyvendinimui, kadangi viešosios turizmo 
infrastruktūra ir paslaugos buvo kuriamos vyrų, moterų ir atskirų socialinių grupių, 
nepriklausomai nuo vykdomo projekto, taigi nediskriminuojamos atskiros grup÷s, o projektų 
įgyvendinimo metu sukurtos darbo vietos buvo skirtos ir vyrams, ir moterims. Turizmo 
projektų įgyvendinimas ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose mažino atokesnių vietovių 
gyventojų socialinę atskirtį, nes jie gal÷jo gauti darbą arčiau gyvenamosios vietos, ten 
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pasilikti gyventi, o arčiau atsiradę turizmo, sporto, kultūros objektai pagerino jų socialinę 
aplinką. 

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD 3.4 priemon÷s specifiką šios priemon÷s 
projektų poveikis labiausiai išryšk÷jo regionin÷s pl÷tros ir darnios pl÷tros srityse. 
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3.2. ESF 

Siekiant vieno pagrindinių BPD tikslų – žiniomis paremtos ekonomikos ir užimtumo 
augimo – esmin÷ strategijos dalis yra žmonių potencialo pl÷tra, nes ekonomikos raidai reikia 
išsilavinusios, labai kvalifikuotos darbo j÷gos, tod÷l ESF remtoms mokymo programoms 
teko svarbus vaidmuo keliant kvalifikaciją, mažinant nedarbą, o mokymą ir švietimą geriau 
suderinant su darbo rinkos reikalavimais, ypač su pagrindinių sektorių poreikiais. Be to, ESF 
l÷šomis buvo siekiama suteikti galimybes v÷l mokytis asmenims, kurie nepasinaudoję 
visomis mokymo sistemos teikiamomis galimyb÷mis, met÷ mokslus. Did÷jantis užimtumo 
lygis ir aktyvios darbo rinkos politikos taikymas tur÷jo pad÷ti sumažinti socialin÷s atskirties 
mastą, padidinti moterų galimybes įsijungti į darbo rinką bei sudaryti sąlygas lygių 
galimybių principo taikymui. Tokiu būdu lygių galimybių politika ir vienas iš BPD tikslų 
sutapo įgyvendinant iš ESF finansuojamus projektus. Žmogiškųjų išteklių pl÷tra tur÷jo tapti 
stipriu verslo ir gerov÷s traukos veiksniu visuose Lietuvos regionuose. Be to, ESF l÷šomis 
skatinant regionų iniciatyvas, rengiant regionų ir vietos pl÷tros strategijas, buvo galima 
tik÷tis spartesnio ir labiau subalansuoto materialinių ir žmogiškųjų išteklių pasiskirstymo 
Lietuvos apskričių mastu bei sumažinti egzistavusius regionų ekonominius ir socialinius 
skirtumus. Darnus vystymasis nebuvo įmanomas be žmogiškųjų išteklių pl÷tros, 
atitinkančios to meto ekonomikos augimą bei buvusių ir naujai besiformavusių ūkio sektorių 
poreikių. Kompiuterinio raštingumo ugdymo ir mokymo programos, viešosios e-paslaugos, 
apjungti viešieji registrai ir duomenų baz÷s, žinios apie informacinę visuomenę, lietuviško e-
turinio plitimas tur÷jo sudaryti vieną esminių informacin÷s visuomen÷s pl÷tros prielaidų. 

Kiekybiškai didžiausias iš ESF finansuotų projektų ind÷lis teko darniam vystymuisi, nes 
buvo daugiausia projektų, kuriuose šis horizontalusis prioritetas įvardintas kaip pagrindinis 
tikslas.  

Iš ESF finansuotų 718 projektų 397 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus vystymosi 
politikos įgyvendinimui, 194 projektuose darnus vystymasis buvo įvardintas kaip pagrindinis 
tikslas, 127 projektai tur÷jo neutralų poveikį darniam vystymuisi. 514 projektų teigiamai 
veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, 143 projektuose informacin÷s visuomen÷s pl÷tra 
buvo vienas pagrindinių tikslų, 61 projektas tur÷jo labiau neutralų poveikį informacin÷s 
visuomen÷s pl÷trai. Net 557 projektai tur÷jo teigiamą įtaką lygių galimybių politikos 
įgyvendinimui, 82 projektuose lygios galimyb÷s buvo įvardintos kaip vienas iš pagrindinių 
tikslų, 79 projektai tur÷jo neutralų poveikį lygių galimybių horizontaliajam prioritetui. 467 
projektai tur÷jo teigiamą poveikį regionin÷s politikos įgyvendinimui, 138 projektuose tai 
buvo vienas pagrindinių tikslų, 113 projektų tur÷jo neutralų poveikį šiam horizontaliajam 
prioritetui.  

 
Pav. 143. ESF finansuotų projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų 
skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis, teikiant finansavimą iš ESF, teko projektams, kuriuose 
vienu pagrindinių tikslų įvardinta darnus vystymasis, informacin÷ visuomen÷ ir regionin÷ 
pl÷tra (po 20 proc. pagal ESF paskirstytų paramos l÷šų), pagal kitus horizontaliuosius 
prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, kuriuose vienu pagrindinių tikslų buvo 
įvardintos lygios galimyb÷s teko 8 proc. pagal ESF paskirstytų paramos l÷šų. Teigiamą 
poveikį darniam vystymuisi dariusiems projektams teko 67 proc. pagal ESF paskirstytų 
paramos l÷šų, teigiamą poveikį informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – 74 proc. pagal ESF 
paskirstytų paramos l÷šų, lygioms galimyb÷ms – net 83 proc. ir regioninei pl÷trai – 75 proc. 
pagal ESF paskirstytų paramos l÷šų.  

 
Pav. 144. Iš ESF teiktos paramos l÷šų pasiskirstymas pagal horizontaliuosius prioritetus, 
proc. nuo pagal ESF paskirstytų paramos l÷šų. 
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Lygios galimyb÷s. ESF finansuotų projektų poveikis lygių galimybių horizontaliajam 

prioritetui išryšk÷jo per įsidarbinimo geb÷jimų ugdymą, kvalifikacijos k÷limą, mokymus, 
skirtus naujiems įgūdžiams įgyti ir pan., taip sudarant vyrams ir moterims lygias galimybes 
dalyvauti darbo rinkoje ir visuomeniniame gyvenime. Be to, buvo taikomos aktyvios 
priemon÷s, orientuotos į tam tikrų grupių specialiųjų poreikių tenkinimą, t. y. skirtos 
neįgaliesiems, pagyvenusiems asmenims, socialin÷s rizikos grupių asmenims, tautin÷ms 
mažumoms, taip didinant jų socialinę integraciją ir mažinant socialinę atskirtį. 

Darnus vystymasis. ESF poveikis darniam vystymuisi labiausiai pastebimas 
socialin÷je plotm÷je – tobulinant žmogiškųjų išteklių kompetencijas, mažinant socialinę 
atskirtį, ekonominis aspektas išryšk÷jo per ekonomikos augimą ir tam tikrų sektorių 
poreikius bei technologijų lygį atitinkančių žmogiškųjų išteklių tobulinimą ir parengimą, o 
aplinkosauginis aspektas atsiskleid÷ per subalansuotų regionų ir vietos pl÷tros strategijų 
pl÷tros, numačiusios visų darnaus vystymosi veiksnių suderinamumą, parengimą, 
aplinkosauginių žinių sklaidą ir mokymus šia tema. 

Regionin÷ pl÷tra. ESF finansuotų veiklų nauda teko visiems Lietuvos regionams, nors 
labiausiai matoma didžiuosiuose šalies miestuose d÷l darbo j÷gos migracijos į juos 
ekonomikos augimo laikotarpiu. 

Informacin÷ visuomen÷. Kompiuterinio raštingumo ugdymas, IT naudojimas, 
nuotolinių mokymų vykdymas, viešųjų e-paslaugų kūrimas ir teikimas, įvairių duomenų 
bazių, registrų skaitmeninimas ir internetinis apjungimas, interneto puslapių ir portalų 
kūrimas neabejotinai prisid÷jo prie informacin÷s visuomen÷s pl÷tros Lietuvoje BPD 
įgyvendinimo laikotarpiu ir jam pasibaigus. 

Apibendrinant galima teigti, kad didžiausią poveikį ESF finansuoti projektai padar÷ 
regionin÷s pl÷tros ir lygių galimybių horizontaliesiems prioritetams. 
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3.2.1 ESF finansuojamas BPD II Prioritetas „Žmogiškųjų išteklių pl÷tra“ 

BPD II prioriteto suderinamumas su ES horizontalaus lygio sritimis buvo užtikrinamas 
integruotu ir diferencijuotu būdais:  

• Integruotu būdu – kai ind÷lis į darnaus vystymosi, informacin÷s pl÷tros, lygių 
galimybių ir regionin÷s pl÷tros politikas užtikrinamas projektų vertinimo, atrankos ir 
įgyvendinimo metu, t. y. visi remiami projektai tur÷jo neprieštarauti horizontaliajai 
politikai ir pasižym÷ti bent neutraliu poveikiu šiems horizontaliesiems prioritetams; 

• Diferencijuotu būdu – kadangi visi BPD II prioriteto projektai buvo skirti 
žmogiškiesiems ištekliams tobulinti, daugelių atvejų BPD II prioriteto tikslai sutapo 
su darnaus vystymosi ir lygių galimybių politikų tikslais. 
 
Pagal integruotą būdą kiekybiškai didžiausias BPD II prioriteto projektų ind÷lis teko 

darniam vystymuisi, nes daugiausia buvo projektų, kuriuose šis horizontalusis prioritetas 
įvardintas kaip pagrindinis tikslas. Maždaug po vienodą BPD II prioriteto projektų ind÷lį teko 
regionin÷s pl÷tros ir informacin÷s visuomen÷s horizontaliesiems prioritetams.  

Pagal BPD II prioritetą iš finansuoto 631 projekto 367 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus 
vystymosi politikos įgyvendinimui, o 146 projektuose darnus vystymasis buvo įvardintas 
kaip pagrindinis tikslas, 118 projektų tur÷jo neutralų poveikį darniam vystymuisi. 447 
projektai tur÷jo teigiamos įtakos informacin÷s visuomen÷s pl÷trai, 139 projektuose 
informacin÷s visuomen÷s vystymasis buvo vienas pagrindinių tikslų, 45 projektai tur÷jo 
labiau neutralų poveikį informacin÷s visuomen÷s pl÷trai. Net 488 projektai tur÷jo teigiamą 
įtaką lygių galimybių politikos įgyvendinimui, 82 projektuose lygios galimyb÷s įvardintos 
kaip vienas pagrindinių tikslų, 61 projektas tur÷jo neutralų poveikį lygių galimybių 
horizontaliajam prioritetui. 459 projektai tur÷jo teigiamą poveikį regionin÷s politikos 
įgyvendinimui, 118 projektų tai buvo vienas pagrindinių projekto tikslų, 54 projektai tur÷jo 
neutralų poveikį šiam horizontaliajam prioritetui.  

 
Pav. 145. BPD II prioriteto projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų 
skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD II prioritetą teko projektams, kuriuose kaip 

pagrindinis horizontaliųjų politikų tikslas buvo įvardinta informacin÷s visuomen÷s ir 
regionin÷ pl÷tra (po 20 proc. prioritetui skirstytų l÷šų), pagal kitus horizontaliuosius 
prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardintas 
darnus vystymasis, teko 19 proc. prioriteto l÷šų, projektams, kuriuose vienu pagrindinių 
tikslų įvardintos lygios galimyb÷s, – 8 proc. prioritetui skirtų l÷šų. Teigiamą poveikį darniam 
vystymuisi dariusiems projektams teko 67 proc. prioriteto l÷šų, informacin÷s visuomen÷s 
pl÷trai – 74 proc. prioriteto l÷šų, lygioms galimyb÷ms – net 83 proc. ir regioninei pl÷trai – 
75 proc. prioriteto l÷šų.  
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Pav. 146. BPD II prioriteto paramos l÷šų pasiskirstymas pagal horizontaliuosius prioritetus, 
proc. nuo prioritetui skirstytų l÷šų. 
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Pagal diferencijuotą būdą poveikį darnaus vystymosi ir lygių galimybių 

horizontaliesiems prioritetams padar÷ BPD II prioriteto 631 projektas, kuriems buvo skirtos 
visos BPD II prioriteto SF paramos l÷šos (apie 220 mln. EUR).  

Vertinant kiekybiškai pagal BPD II prioritetą teikta SF parama didžiausią poveikį 
padar÷ darniam vystymusi ir lygių galimybių politikos įgyvendinimui.  

Regionin÷ pl÷tra. BPD II prioriteto poveikis regioninei pl÷trai išryšk÷jo per aktyvių 
darbo rinkos politikos priemonių pl÷trą visuose Lietuvos regionuose, įskaitant problemines 
teritorijas ir IAE regione (čia buvo ir išlieka svarbu maksimaliai sušvelninti atomin÷s 
elektrin÷s uždarymo socialinius padarinius vietos darbo rinkai ir visuomenei), tą rodo glaudi 
(teigiama) koreliacija tarp nedarbo lygio sumaž÷jimo ir sukurtų ar išsaugotų darbo vietų 
skaičiaus apskrityse, gyventojų mokymą, perkvalifikavimą, kvalifikacijos k÷limą, 
kompiuterinio raštingumo ugdymą, naujų kompetencijų ir socialinių įgūdžių įgijimą įvairių 
socialinių grupių atstovams, kurie v÷liau gal÷jo lengviau integruotis į visuomenę, rasti darbo 
visoje Lietuvoje. Skatinant mokymąsi visą gyvenimą buvo įvykdyta daug nacionalinių 
projektų, kurių nauda teko visai Lietuvai, tod÷l tur÷jo įtakos visų šalies regionų pl÷trai. 
Mokslininkų, tyr÷jų, d÷stytojų, magistrantų iš visų Lietuvos regionų kompetencijos k÷limas 
sudar÷ palankias sąlygas pl÷toti tam tikro regiono mokslo ir verslo koncentracijos centrus, 
suteik÷ galimybę pasinaudoti naujomis įgytomis žiniomis ir geb÷jimais visoje Lietuvoje. Be 
to, IT diegimas, duomenų tinklų ir prieigų prie jų sukūrimas interneto pagrindu suteik÷ 
galimybes įsijungti į šiuos ir į tarptautinius žinių ar duomenų apsikeitimo tinklus 
nepriklausomai nuo gyvenamosios ar darbo vietos, taip sudarant sąlygas darbui ir 
gyvenimui labiau nutolusiuose regionuose. 

Darnus vystymasis. BPD II prioriteto poveikis darniam vystymuisi labiausiai 
išryšk÷jo socialiniu aspektu per aktyvių darbo rinkos politikos priemonių taikymą, ypatingai 
per bedarbių profesinį rengimą ir užimtumo r÷mimą bei didinant galimybes įsitraukti į darbo 
rinką, per socialinę integraciją ir socialin÷s atskirties mažinimą (suteikiant naujų darbo ir 
socialinių įgūdžių, taip padedant įsilieti į darbo rinką, pakeisti profesiją ar darbo vietą, 
padidinti darbinę kompetenciją), per prieinamumo prie informacijos ir duomenų, susijusių su 
darbo vietomis, profesija ir pan., didinimą, taip sudarant sąlygas įsijungti į darbo rinką ir 
galimybes didesnei socializacijai (buvimas visuomen÷je, skaitmenin÷s atskirties maž÷jimas), 
tuo prisid÷dami prie darnaus vystymosi ekonominio aspekto (ekonomikos augimo 
laikotarpiu trūko kvalifikuotos darbo j÷gos). Be to, vykdytos mokymosi visą gyvenimą 
veiklos palankiai l÷m÷ šalies socialinę-ekonominę pl÷trą. BPD II prioritetas prisid÷jo prie 
kompetentingų mokslininkų, tyr÷jų, mokslo darbuotojų, studentų (magistrantų ir 
doktorantų) skaičiaus did÷jimo visuomen÷je, kurie sukuria kritinę masę, žmonių, tiesiogiai 
lemiančių subalansuotą ir darnų ūkio vystymąsi, o jų vykdyta veikla prisid÷jo geb÷jimų 
vykdyti MTEP veiklas ir diegti inovacijas 

Racionalus žmogiškųjų išteklių pasitelkimas ir tolygesnis jų teritorinis išsid÷stymas 
leido efektyviau naudoti ir kitus išteklius, pvz., ekonominius, gamtinius, bei užtikrinti labiau 
subalansuotą šalies ūkio pl÷trą ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu aspektu. 
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Lygios galimyb÷s. BPD II prioriteto projektai prisid÷jo prie lygių galimybių 
įgyvendinimo integruotu būdu (visi projektai tur÷jo nepažeisti lygių galimybių principo), 
taikant aktyvias priemones, pvz., sudarant išskirtines sąlygas moterims dalyvauti 
projektuose, skirtuose palengvinti įsidarbinimą, įgyvendinant kompetencijų ugdymo veiklas, 
vienos kurių skirtos pagyvenusio amžiaus žmon÷ms, buvo padidinta šios ir kitų socialinių 
grupių integracija į modernią visuomenę, sumažinta socialin÷ atskirtis ir suteiktos galimyb÷s 
įsilieti į darbo rinką, geriau prisitaikant prie vykstančių socialinių-ekonominių pokyčių, tokių 
kaip pasikeitimai darbo rinkoje, o kai kurių projektų tikslas buvo moterų ir vyrų lygių 
galimybių skatinimas, kuriais siekta didinti moterų užimtumą, ypač pagyvenusių moterų ir 
grįžtančių po vaiko priežiūros atostogų, skatinti subalansuotą atstovavimą priimant 
sprendimus, keisti tradicinius stereotipus apie moterų ir vyrų vaidmenį ekonomin÷je 
veikloje, apie vadinamuosius „moteriškus“ ir „vyriškus“ darbus bei sektorius, taip mažinant 
horizontaliąją darbo rinkos segregaciją, lyčių disbalansą tarp sektorių ir profesijų, kuris itin 
neigiamai veikia moterų ir vyrų atlyginimų skirtumą ir lemia skirtingą ekonominę pad÷tį.  

BPD II prioriteto projektai taip pat prisid÷jo prie neįgaliųjų profesin÷s ir darbin÷s 
reabilitacijos sistemos tobulinimo, įskaitant specialistų mokymą dirbti su neįgaliaisiais, jų 
kvalifikacijos k÷limą ir neįgaliesiems taikomų aktyvios darbo rinkos politikos priemones, bei 
nuteistųjų, asmenų, paleistų iš laisv÷s at÷mimo vietų, ir žmonių, sergančių priklausomyb÷s 
nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, socialinei integracijai.  

Sudarius sąlygas mokytis visą gyvenimą buvo suteiktos naujos galimyb÷s kelti 
profesinę kompetenciją, padidinti įsidarbinimo ar persikvalifikavimo galimybes, gerinti 
gyvenimo kokybę įvairioms socialin÷ms grup÷ms ir skirtingo amžiaus darbuotojams, 
sudarant sąlygas naudotis galimybe mokytis visą gyvenimą vienodai ir moterims, ir vyrams.  

Informacin÷ visuomen÷. Perkvalifikuojant bedarbius ar planuojamus atleisti 
darbuotojus didelis d÷mesys buvo skiriamas kompiuterinio raštingumo ugdymui, mokymui 
naudotis įvairiomis savarankiškos darbo paieškos sistemomis ir duomenų baz÷mis. 
Gyventojų kompiuterinio, taip pat tikslinių grupių asmenų, raštingumo ugdymas ir 
skatinimas informacijos paieškai naudoti internetines technologijas prisid÷jo prie masinio 
kompiuterinio raštingumo plitimo, be kurio neįmanomas joks informacin÷s visuomen÷s 
infrastruktūros ir paslaugų naudojimas. Netgi įgyvendinant BPD II prioriteto projektus ir 
organizuojant mokymus buvo naudojamos IT ir nuotoliniai mokymo būdai. Be to, buvo 
sukurti nauji mokymo / mokymosi metodai, inovatyvios mokymo priemon÷s ir formos, 
didelis d÷mesys skirtas IT teikiamoms galimyb÷ms, akredituotos naujos švietimo, profesinio 
mokymo, mokslo ir studijų institucijų programos, buvo vystoma žinių ir kompetencijos 
vertinimo sistema, daug d÷mesio skirta veiklai, k÷lusiai mokytojų, d÷stytojų kvalifikaciją ir 
sudariusiai sąlygas ugdyti jų pagrindinius geb÷jimus (tobulinti kompiuterinį raštingumą, 
mokytis kalbų ir t. t.), skatinti susipažinti su naujomis technologijomis, taip prisidedant prie 
informacin÷s visuomen÷s pl÷tros.  

Informacin÷s visuomen÷s pl÷trą l÷m÷ ne tik BPD II prioriteto projektai, kuriais buvo 
pl÷tojamos ar kuriamos duomenų baz÷s ir informacin÷s sistemos, mokslo darbuotojai, 
studentai apmokomi, kaip pildyti ir naudotis tomis duomenų baz÷mis ar informacin÷mis 
sistemomis, bet ir tie projektai, kuriuose mokymo procese buvo naudojamos IT ar keliama 
kvalifikacija naudotis IT, vykdant MTEP veiklas. 

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD II prioriteto specifiką šio prioriteto projektų 
poveikis kokybiniu požiūriu labiausiai išryšk÷jo darnaus vystymosi ir lygių galimybių 
srityse. 

 

3.2.1.1 BPD 2.1. priemon÷. Įsidarbinimo geb÷jimų ugdymas 

BPD 2.1 priemon÷s projektai s÷kmingai prisid÷jo prie visų horizontaliųjų prioritetų 
(darnus vystymasis, lygios galimyb÷s, informacin÷ visuomen÷ ir regionin÷ pl÷tra) 
įgyvendinimo. Didžiausias d÷mesys buvo skiriamas informacin÷s visuomen÷s ir regionin÷s 
pl÷tros prioritetams, tačiau iš esm÷s tur÷jo teigiamą poveikį visiems prioritetams.  

Pagal BPD 2.1 priemonę iš finansuotų 5 projektų 3 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus 
vystymosi politikos įgyvendinimui, 2 projektuose darnus vystymasis buvo įvardintas kaip 
pagrindinis tikslas. Visi 5 projektai teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą ir tur÷jo 
pozityvų poveikį lygių galimybių politikos įgyvendinimui. 4 projektai tur÷jo teigiamą poveikį 
regionin÷s pl÷tros politikos įgyvendinimui, viename projekte tai buvo vienas pagrindinių 
tikslų.  
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Pav. 147. BPD 2.1 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų 
skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD 2.1 priemonę teko regionin÷s pl÷tros 

horizontaliajam prioritetui – 15 proc. priemon÷s l÷šų teko projektams, kuriuose regionin÷ 
pl÷tra buvo įvardinta kaip vienas pagrindinių tikslų. Visi 5 priemon÷s projektai ir atitinkamai 
jiems skirtos l÷šos padar÷ teigiamą poveikį informacin÷s visuomen÷s pl÷trai ir lygių 
galimybių horizontaliajam prioritetui (jiems teko po 100 proc. priemon÷s l÷šų). 98 proc. 
priemon÷s l÷šų skirta projektams, kurie tur÷jo teigiamą įtaką darniam vystymuisi ir 2 proc. 
l÷šų – projektams, tur÷jusiems neutralų poveikį darniam vystymuisi.  

 
Pav. 148. BPD 2.1 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (paramos l÷šų 
pasiskirstymas procentais nuo visų priemon÷s l÷šų). 
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Darnus vystymasis. Nors BPD 2.1 priemon÷je pagrindiniu tikslu nebuvo nustatytas 

darnus vystymasis, visgi priemon÷ per mokymo veiklas labiausiai prisid÷jo prie socialinių 
darnaus vystymosi aspektų pl÷tros. Pagal BPD 2.1 priemonę buvo finansuotas aktyvių darbo 
rinkos politikos priemonių taikymas. Nors projektai, kuriuose darnus vystymasis buvo 
įvardintas kaip pagrindinis tikslas, įgyvendinti buvo tik trys – „Bedarbių ir asmenų, įsp÷tų 
apie atleidimą, profesinio rengimo pl÷tra“, „Bedarbių užimtumo r÷mimas“ ir „Integracijos į 
darbo rinką galimybių pl÷tra“, jiems teko didžiausia l÷šų dalis (97,7 proc. visų priemonei 
skirtų l÷šų). 

Regionin÷ pl÷tra. Priemon÷s reikšmingumas regioninei pl÷trai pasireišk÷ d÷l 
paramos aktyvių darbo rinkos politikos priemonių pl÷trai ir įgyvendinimui visuose Lietuvos 
regionuose, įskaitant problemines teritorijas. Glaudi (teigiama) koreliacija tarp nedarbo lygio 
sumaž÷jimo ir sukurtų ar išsaugotų darbo vietų skaičiaus apskrityse taip pat leidžia manyti, 
kad parama reikšmingai prisid÷jo prie nedarbo lygio mažinimo apskrityse, kuriose BPD 
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įgyvendinimo pradžioje bedarbyst÷ buvo aukštesn÷ nei vidutiniškai šalyje. Priemon÷ buvo 
ypač aktuali IAE regionui, atsižvelgiant į siekį kuo labiau sušvelninti atomin÷s elektrin÷s 
uždarymo socialinius padarinius vietos darbo rinkai ir visuomenei.  

Lygios galimyb÷s. Pažym÷tina, kad BPD 2.1 priemon÷ ypač skatino lygių galimybių 
prioriteto įgyvendinimą, sudarydama moterims galimybę išskirtin÷mis sąlygomis dalyvauti 
projekto veiklose, taip palengvinant jų įsijungimą į darbo rinką. Kadangi registruotas moterų 
nedarbas buvo didesnis nei vyrų, jos buvo aktyviau siunčiamos dalyvauti šios priemon÷s 
projektų vykdytose mokymo ir įdarbinimo priemon÷se. BPD priede nustatytas bendras 
moterų įdarbinimo rodiklis po aktyvinimo vietoje numatytų 2750 pasiek÷ 16 221, t. y. viršijo 
pradinius planus 4,9 karto proc. Pirmenyb÷ dalyvauti mokymuose buvo teikiama tiems 
darbo biržoje registruotiems asmenims, kurie tur÷jo vieną ar daugiau papildomo r÷mimo 
požymių, pvz., buvo neįgalus asmuo ir dar ilgalaikis bedarbis. 

Informacin÷ visuomen÷. Perkvalifikuojant bedarbius ar planuojamus atleisti 
darbuotojus didelis d÷mesys buvo skiriamas kompiuterinio raštingumo ugdymui, mokymui 
naudotis įvairiomis savarankiškos darbo paieškos sistemomis ir duomenų baz÷mis, tod÷l 
šios priemon÷s projektai prisid÷jo prie informacin÷s visuomen÷s pl÷tros.  

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD 2.1 priemon÷s specifiką šios priemon÷s 
projektų poveikis labiausiai išryšk÷jo informacin÷s visuomen÷s ir lygių galimybių 
srityse. 

 

3.2.1.2 BPD 2.2. priemon÷. Darbo j÷gos kompetencijos ir geb÷jimų prisitaikyti 
prie pokyčių ugdymas 

Dauguma projektų, įgyvendinamų pagal BPD 2.2 priemonę, prisid÷jo prie BPD 
numatytų horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo. Iš 236 projektų daugiau nei 80 proc. 
projektų vienas iš horizontaliųjų prioritetų buvo pagrindinis tikslas arba projektas 
demonstravo teigiamą poveikį vienoje iš min÷tų horizontaliųjų politikų sričių. 

Pagal BPD 2.2 priemonę iš finansuotų 236 projektų 126 tur÷jo teigiamą poveikį 
darnaus vystymosi politikos įgyvendinimui, 34 projektuose darnus vystymasis buvo 
įvardintas kaip pagrindinis tikslas, likę 76 projektai tur÷jo neutralų poveikį darniam 
vystymuisi. 150 projektų teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, net 64 
projektuose informacin÷s visuomen÷s pl÷tra buvo vienu pagrindinių tikslų, 22 projektai 
tur÷jo labiau neutralų poveikį informacin÷s visuomen÷s pl÷trai. 195 projektai tur÷jo 
teigiamą poveikį lygių galimybių politikos įgyvendinimui, 16 projektų lygios galimyb÷s 
įvardintos kaip vienas pagrindinių tikslų, 25 projektai tur÷jo neutralų poveikį lygių galimybių 
horizontaliajam prioritetui. 141 projektas tur÷jo teigiamą įtaką regionin÷s politikos 
įgyvendinimui, 63 projektuose tai buvo vienas pagrindinių tikslų, 32 projektai tur÷jo 
neutralų poveikį šiam horizontaliajam prioritetui. 

 
 

Pav. 149. BPD 2.2 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų 
skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD 2.2 priemonę teko projektams, dariusiems 
teigiamą poveikį lygių galimybių horizontaliajam prioritetui (84 proc. priemon÷s l÷šų), 
darniam vystymuisi ir informacin÷s visuomen÷s pl÷trai, teigiamos įtakos tur÷jo projektai, 
kuriems atitinkamai buvo skirta 59 proc. ir 62 proc. priemon÷s l÷šų. Regioninę pl÷trą 
teigiamai veik÷ projektai, kuriems buvo skirta 58 proc. šios priemon÷s l÷šų. Pažym÷tina, 
kad regionin÷ pl÷tra kaip vienas pagrindinių projekto tikslų buvo įvardinta projektuose, 
kuriems skirta 32 proc. priemon÷s l÷šų, tuo tarpu projektams, kuriuose vienu pagrindinių 
tikslų įvardintas darnus vystymasis, buvo skirta 15 proc. priemon÷s l÷šų, informacin÷s 
visuomen÷s pl÷tra – 29 proc. ir lygios galimyb÷s – 8 proc. priemon÷s l÷šų. 

 
Pav. 150. BPD 2.2 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (paramos l÷šų 
pasiskirstymas procentais nuo visų priemon÷s l÷šų).  
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Regionin÷ pl÷tra. Įgyvendinant BPD 2.2 priemon÷s projektus, vienas labiausiai 

akcentuotų horizontaliųjų prioritetų buvo regionin÷ pl÷tra, kadangi net 2 šios priemon÷s 
veiklos – „Gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas“ ir „Gyventojų, gyvenančių 
problemin÷se teritorijose ir tose, kuriose vyksta esminiai ekonomin÷s veiklos pertvarkymai, 
mokymas, perkvalifikavimas, kvalifikacijos k÷limas“ – buvo tiesiogiai nukreiptos į regionin÷s 
politikos įgyvendinimą, ypatingą d÷mesį skiriant problemin÷ms teritorijoms ir IAE regionui. 
Atsižvelgiant į VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto 2008 m. FM užsakymu atliktą 
horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo panaudojant SF paramą vertinimą, IAE regionui, 
palyginti su regioniniais augimo centrais, vidutiniškai teko didesn÷ BPD 2.1, 2.2 ir 2.3 
priemonių dalis, o regioniniuose augimo centruose didesn÷ buvo BPD 2.4 ir 2.5 priemonių 
dalis. Tai aktualu IAE regionui, nes čia buvo ir išlieka svarbu kiek įmanoma labiau 
sušvelninti atomin÷s elektrin÷s uždarymo socialinius padarinius vietos darbo rinkai ir 
visuomenei. 

Informacin÷ visuomen÷. Įgyvendinant šios priemon÷s veiklą „Gyventojų 
kompiuterinio raštingumo ugdymas“ buvo sudaryta viena pagrindinių informacin÷s 
visuomen÷s pl÷tros sąlygų, nes be visuotinio kompiuterinio raštingumo ugdymo 
neįmanomas joks informacin÷s visuomen÷s infrastruktūros ir paslaugų naudojimas. 

Darnus vystymasis. Nors BPD 2.2 priemon÷s tikslas ir darnaus vystymosi prioritetai 
yra beveik identiški, tačiau SFMIS duomenimis darnus vystymasis kaip pagrindinis projekto 
tikslas buvo deklaruotas apie trečdalyje pagal BPD 2.2 priemonę finansuotų projektų. 
Pažym÷tina, kad BPD 2.2 priemon÷s projektai ap÷m÷ labiau socialinį aspektą, pagerindami 
gyvenimo kokybę, prieinamumą prie informacijos ir duomenų, tačiau taip pat sudar÷ 
sąlygas įsijungti į darbo rinką, taip prisid÷dami prie ekonomin÷s pl÷tros (ekonomikos 
augimo laikotarpiu trūko kvalifikuotos darbo j÷gos) ir socializacijos (buvimas visuomen÷je, 
skaitmenin÷s atskirties sumaž÷jimas). Atsižvelgiant į šios priemon÷s tikslus ir finansuotų 
veiklų pobūdį galima teigti, kad priemon÷ padar÷ didžiausią poveikį būtent darniam 
vystymuisi. 

Lygios galimyb÷s. Pagal BPD 2.2 priemonę atitiktis lygių galimybių prioritetui buvo 
įvykdoma integruotu būdu – visi projektai tur÷jo nepažeisti lygių galimybių principų. 
Pažym÷tina, kad įgyvendinant kompetencijos ugdymo veiklas, tarp jų – skirtas pagyvenusio 
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amžiaus žmon÷ms, buvo padidinta šios ir kitų socialinių grupių integracija į modernią 
visuomenę, sumažinta socialin÷ atskirtis ir suteiktos galimyb÷s įsijungti į darbo rinką, geriau 
prisitaikant prie vykstančių socialinių-ekonominių pokyčių, ypač pasikeitimų darbo rinkoje. 

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD 2.2 priemon÷s specifiką šios priemon÷s 
projektų poveikis labiausiai išryšk÷jo informacin÷s visuomen÷s ir lygių galimybių 
pl÷tros srityse. 

 

3.2.1.3 BPD 2.3. priemon÷. Socialin÷s atskirties prevencija ir socialin÷ 
integracija 

BPD 2.3 priemon÷s projektų suderinamumas su ES horizontalaus lygio sritimis buvo 
užtikrinamas, nustatant atitinkamus reikalavimus kvietimo teikti paraiškas dokumentacijoje, 
projektų paraiškų vertinimo ir atrankos procesų metu, projektų įgyvendinimo priežiūros 
laikotarpiu.  

Pagal BPD 2.3 priemonę iš finansuotų 96 projektų 67 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus 
vystymosi politikos įgyvendinimui, 10 projektų darnus vystymasis buvo įvardintas kaip 
pagrindinis tikslas, likę 19 projektų tur÷jo neutralų poveikį darniam vystymuisi. 82 projektai 
teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, 8 projektuose informacin÷s visuomen÷s 
pl÷tra buvo vienu pagrindinių tikslų, 6 projektai tur÷jo labiau neutralų poveikį informacin÷s 
visuomen÷s pl÷trai. 46 projektai tur÷jo teigiamą poveikį lygių galimybių politikos 
įgyvendinimui, 46 projektuose lygios galimyb÷s įvardintos kaip vienas pagrindinių tikslų, 4 
projektai tur÷jo neutralų poveikį lygių galimybių horizontaliajam prioritetui. 79 projektai 
tur÷jo teigiamą įtaką regionin÷s politikos įgyvendinimui, 10 projektų tai buvo vienas 
pagrindinių tikslų, 7 projektai tur÷jo neutralų poveikį šiam horizontaliajam prioritetui.  

 
Pav. 151. BPD 2.3 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų 
skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD 2.3 priemonę teko projektams, kuriuose 

vienu pagrindinių tikslų įvardintos lygios galimyb÷s (38 proc. priemonei paskirstytų l÷šų), 
pagal kitus horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, kuriuose vienu 
pagrindinių tikslų įvardintas darnus vystymasis, teko 17 proc. priemon÷s l÷šų, projektams, 
kuriuose vienu pagrindinių tikslų kaip įvardinta informacin÷s visuomen÷s pl÷tra, – 10 proc., 
projektams, kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardinta regionin÷ pl÷tra, – 12 proc. 
priemonei skirtų l÷šų. Teigiamą poveikį darniam vystymuisi dariusiems projektams teko 56 
proc. priemon÷s l÷šų, informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – net 85 proc. priemon÷s l÷šų, 
lygioms galimyb÷ms – 51 proc. ir regioninei pl÷trai – 80 proc. priemon÷s l÷šų.  
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Pav. 152. BPD 2.3 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (paramos l÷šų 
pasiskirstymas procentais nuo visų priemon÷s l÷šų). 
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Lygios galimyb÷s. Pagal pagrindinį tikslą daugiausia BPD 2.3 priemon÷s projektų 

(49) atitiko lygių galimybių horizontaliajam prioritetui, skatindami ne tik užtikrinti lyčių 
lygybę įvairiose gyvenimo srityse, bet ir lygias galimybes darbo rinkoje, visuomeniniame 
gyvenime visoms socialinę atskirtį patiriančioms asmenų grup÷ms. BPD 2.3 priemon÷s 
veiklos sritis – moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas – buvo antra pagal paremtų 
projektų skaičių (24 projektai) ir skirtą paramos sumą (4,03 mln. EUR) veiklos sritis. Šiais 
projektais siekta didinti moterų užimtumą, ypač pagyvenusių moterų ir grįžtančių po vaiko 
priežiūros atostogų, skatinti subalansuotą atstovavimą priimant sprendimus, keisti 
tradicinius stereotipus apie moterų ir vyrų vaidmenį ekonomin÷je veikloje, apie 
vadinamuosius „moteriškus“ ir „vyriškus“ darbus bei sektorius, taip stengiantis mažinti 
horizontaliąją darbo rinkos segregaciją, lyčių disbalansą tarp sektorių ir profesijų, kuris itin 
neigiamai veikia moterų ir vyrų atlyginimus ir lemia skirtingą ekonominę pad÷tį. Priemon÷ 
prisid÷jo prie neįgaliųjų profesin÷s ir darbin÷s reabilitacijos sistemos tobulinimo, įskaitant 
specialistų mokymą dirbti su neįgaliaisiais žmon÷mis ir jų kvalifikacijos k÷limą bei 
pastariesiems taikomas aktyvios darbo rinkos politikos priemones, pvz., neįgaliųjų profesinis 
orientavimas, konsultavimas, profesinis mokymas, mokymo ir aukštojo išsilavinimo 
programų pritaikymas neįgaliesiems, užimtumo subsidijavimas ir naujų darbo vietų kūrimas 
ar esamų darbo vietų pritaikymas specialiems poreikiams. Pagal BPD 2.3 priemonę, šiai 
veiklos sričiai įgyvendinti buvo finansuoti 32 projektai arba 33 proc. visų BPD 2.3 priemon÷s 
projektų, o vykdytus mokymus baig÷ daugiau kaip 4 tūkst. neįgaliųjų. Pagal BPD 2.3 
priemonę taip pat buvo remiama nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisv÷s at÷mimo vietų, 
socialin÷ integracija, iš viso parama skirta 14 projektų, bendra paramos suma – 4,04 mln. 
EUR. Nuteistųjų užimtumas (bendrasis lavinimas, profesinis mokymas, darbas) užtikrino jų 
s÷kmingesnę adaptaciją darbo rinkoje, suteik÷ ekonominį ir socialinį saugumą, taip pat 
pad÷jo racionaliai ir prasmingai išnaudoti laisvą laiką, stiprinti socialinius įgūdžius. Projektų 
įgyvendinimo laikotarpiu buvo apmokyti 7583 asmenys, nuteisti ir paleisti iš laisv÷s 
at÷mimo vietų. Parama buvo skirta asmenų, sergančių priklausomyb÷s nuo psichoaktyvių 
medžiagų ligomis, socialinei integracijai (15 tokių projektų, bendra paramos suma – 3,53 
mln. EUR), kur vykdomas profesinis orientavimas, konsultavimas, profesinio mokymo ir 
socialin÷s adaptacijos programos, teikiama psichologin÷, socialin÷ pagalba. Tautinių 
mažumų socialinei integracijai skirti 11 projektų, jų bendra vert÷ – 1,5 mln. EUR, kuriuose 
buvo vykdomas tautinių mažumų asmenų (rusų, lenkų, žydų, romų ir kt.) profesinis 
orientavimas, konsultavimas, profesinis mokymas ir, kaip būtina integracijos priemon÷, – 
lietuvių kalbos kursai.  

Informacin÷ visuomen÷. Ši priemon÷ pad÷jo ugdyti tikslin÷s grup÷s asmenų 
įgūdžius ir kompetencijas kompiuterinio raštingumo srityje ir taip pad÷jo įgyvendinti 
informacin÷s visuomen÷s id÷ją. Šiam prioritetui teigiamą poveikį tur÷jo net 83 įgyvendinti 
projektai, į savo veiklas įtraukę įvairių lygių kompiuterinio raštingumo mokymus, skatinę 
informacijos paieškai naudoti IT, organizavę nuotolinius mokymus ir pan.  
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Regionin÷ pl÷tra. Regionin÷s pl÷tros prioritetui teigiamą poveikį tur÷jo 82 šios 
priemon÷s projektai. Pažym÷tina, kad dauguma projektų teik÷ naudą visiems regionams, 
tod÷l tur÷jo įtakos visoms tikslin÷ms grup÷ms, esančioms visuose regionuose – įgavę naujų 
kompetencijų ir socialinių įgūdžių įvairių socialinių grupių atstovai gal÷jo lengviau integruotis 
į visuomenę, rasti darbo visoje Lietuvoje.  

Darnus vystymasis. 72 šios priemon÷s projektai tur÷jo teigiamą poveikį darnaus 
vystymosi prioritetui. Tačiau nagrin÷jant BPD 2.3 priemon÷s poveikį darniam vystymuisi 
plačiau, matyti, kad socialin÷ pl÷tra labiau buvo skatinama per socialinę integraciją ir 
socialin÷s atskirties mažinimą, ekonominę pl÷trą (suteikiant naujų darbo ir socialinių 
įgūdžių, taip padedant integruotis į darbo rinką, pakeisti profesiją ar darbo vietą, padidinti 
darbo kompetencijas), o aplinkosauginiu požiūriu ši priemon÷ buvo neutrali. 

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD 2.3 priemon÷s specifiką šios priemon÷s 
projektų poveikis labiausiai išryšk÷jo lygių galimybių ir informacin÷s visuomen÷s 
pl÷tros srityse. 

 

3.2.1.4 BPD 2.4. priemon÷. Mokymosi visą gyvenimą sąlygų pl÷tojimas 

Pagal BPD 2.4 priemonę iš finansuoto 191 projekto 112 tur÷jo teigiamą poveikį 
darnaus vystymosi politikos įgyvendinimui, net 64 projektuose darnus vystymasis buvo 
įvardintas kaip pagrindinis tikslas, likę 15 projektų tur÷jo neutralų poveikį darniam 
vystymuisi. 134 projektai teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, 47 projektuose 
informacin÷s visuomen÷s pl÷tra buvo vienas pagrindinių projektų tikslų, 10 projektų tur÷jo 
labiau neutralų poveikį informacin÷s visuomen÷s pl÷trai. 156 projektai tur÷jo teigiamą įtaką 
lygių galimybių politikos įgyvendinimui, 15 projektų lygios galimyb÷s įvardintos kaip vienas 
pagrindinių tikslų, 20 projektų tur÷jo neutralų poveikį lygių galimybių horizontaliajam 
prioritetui. 146 projektai tur÷jo teigiamą poveikį regionin÷s politikos įgyvendinimui, 34 
projektuose tai buvo vienas pagrindinių projekto tikslų, 11 projektų tur÷jo neutralų poveikį 
šiam horizontaliajam prioritetui.  

 
Pav. 153. BPD 2.4 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų 
skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD 2.4 priemonę teko projektams, kuriuose 

vienu pagrindinių tikslų įvardintas darnus vystymasis (27 proc. priemonei paskirstytų l÷šų), 
pagal kitus horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, kuriuose vienu 
pagrindinių tikslų įvardinta informacin÷s visuomen÷s pl÷tra, teko 25 proc. priemon÷s l÷šų, 
projektams, kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardintos lygios galimyb÷s, – 6 proc., 
projektams, kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardinta regionin÷ pl÷tra, – 16 proc. 
priemonei skirtų l÷šų. Teigiamą poveikį darniam vystymuisi dariusiems projektams teko 64 
proc. priemon÷s l÷šų, informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – 69 proc. priemon÷s l÷šų, lygioms 
galimyb÷ms – net 82 proc. ir regioninei pl÷trai – 80 proc. priemon÷s l÷šų.  
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Pav. 154. BPD 2.4 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (paramos l÷šų 
pasiskirstymas procentais nuo visų priemon÷s l÷šų). 
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Regionin÷ pl÷tra. Nors daugiausia projektų buvo įgyvendinta Vilniaus ir Kauno 

miestų savivaldyb÷se, toks ES paramos l÷šų pasiskirstymas netur÷tų stebinti, kadangi 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o ypač šiuose dviejuose, yra didžiausia aukštųjų mokyklų 
koncentracija ir daugiausia Lietuvoje sutelkta švietimo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo 
ir studijų sričių žmogiškųjų išteklių. Tačiau būtina pabr÷žti, kad šios priemon÷s projektai 
tur÷jo įtakos visų šalies regionų pl÷trai, kadangi buvo įgyvendinama daug nacionalinių 
projektų, kurių nauda skirta visai Lietuvai. 

Lygios galimyb÷s. Sudarius sąlygas mokytis visą gyvenimą buvo suteiktos naujos 
galimyb÷s kelti savo profesinę kompetenciją, didinti įsidarbinimo ar persikvalifikavimo 
galimybes, pagerinti gyvenimo kokybę įvairioms socialin÷ms grup÷ms ir įvairaus amžiaus 
darbuotojams, sudarant sąlygas naudotis galimybe mokytis visą gyvenimą vienodai ir 
moterims, ir vyrams,  

Informacin÷ visuomen÷. Įgyvendinant BPD 2.4 priemonę buvo kuriami nauji 
mokymo / mokymosi metodai, inovatyvios mokymo priemon÷s ir formos, didelis d÷mesį 
skiriant IT teikiamoms galimyb÷ms, įregistruojamos naujos švietimo, profesinio mokymo, 
mokslo ir studijų institucijų programos, vystoma žinių ir kompetencijos vertinimo sistema, 
daug d÷mesio skiriama veiklai, keliančiai mokytojų, d÷stytojų kvalifikaciją ir sudarančiai 
sąlygas ugdyti jų pagrindinius geb÷jimus (tobulinti kompiuterinį raštingumą, mokytis kalbų 
ir t. t.), skatinti susipažinti su naujomis technologijomis, taip prisidedant prie informacin÷s 
visuomen÷s pl÷tros. 

Darnus vystymasis. Mokymasis visą gyvenimą yra svarbi šalies socialin÷s-
ekonomin÷s pl÷tros sąlyga prisitaikant prie nuolat vykstančių pokyčių aplinkoje, kadangi 
racionalus žmogiškųjų išteklių panaudojimas ir tolygesnis jų teritorinis išsid÷stymas leidžia 
efektyviau naudoti ir kitus išteklius, pvz., ekonominius, gamtinius, bei užtikrinti labiau 
subalansuotą šalies ūkio pl÷trą ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu požiūriu. 

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD 2.4 priemon÷s pobūdį šios priemon÷s 
projektų poveikis labiausiai išryšk÷jo darnaus vystymosi ir informacin÷s visuomen÷s 
pl÷tros srityse. 

 

3.2.1.5 BPD 2.5. priemon÷. Žmoniškųjų išteklių kokyb÷s gerinimas mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityje 

Parama buvo teikiama tik tuo atveju, jei projektai neprieštaravo horizontaliajai 
politikai, tuo tarpu kai kurios remiamos BPD priemon÷s veiklos buvo tiesiogiai susijusios su 
horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimu. Su informacin÷s visuomen÷s horizontaliuoju 
prioritetu buvo tiesiogiai susijusi BPD 2.5 priemon÷s veikla „Mokslo ir studijų institucijų 
informacin÷s sistemos ir duomenų bazių sukūrimas, tobulinimas ir steb÷seną“. Projektų 
atitiktis horizontaliesiems prioritetams buvo vertinama integruotu būdu. 

Pagal BPD 2.5 priemonę iš finansuotų 103 projektų 59 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus 
vystymosi politikos įgyvendinimui, 38 projektuose darnus vystymasis buvo įvardintas kaip 
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pagrindinis tikslas. Net 76 projektai teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, 20 
projektų tai buvo pagrindinis tikslas. 86 projektai tur÷jo teigiamą įtaką lygių galimybių 
politikos įgyvendinimui, penkiuose tai buvo pagrindinis tikslas. 89 projektai tur÷jo teigiamą 
poveikį regionin÷s pl÷tros politikos įgyvendinimui, 10 projektų tai buvo vienas pagrindinių 
tikslų.  

 
Pav. 155. BPD 2.5 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų 
skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD 2.5 priemonę teko projektams, kuriuose 

vienu pagrindinių tikslų įvardintas darnus vystymasis (37 proc. priemonei paskirstytų l÷šų), 
pagal kitus horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, kuriuose vienu 
pagrindinių tikslų įvardinta informacin÷s visuomen÷s pl÷tra, teko 24 proc. priemon÷s l÷šų, 
projektams, kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardintos lygios galimyb÷s, – 4 proc., 
projektams, kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardinta regionin÷ pl÷tra, – 12 proc. 
priemonei skirtų l÷šų. Teigiamą poveikį darniam vystymuisi dariusiems projektams teko 59 
proc. priemon÷s l÷šų, informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – 69 proc. priemon÷s l÷šų, lygioms 
galimyb÷ms – net 85 proc. ir regioninei pl÷trai – taip pat 85 proc. priemon÷s l÷šų.  

 
Pav. 156. BPD 2.5 priemon÷s projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (paramos l÷šų 
pasiskirstymas procentais nuo visų priemon÷s l÷šų). 
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Darnus vystymasis. Vienas didžiausių BPD 2.5 priemon÷s įgyvendintų projektų 

poveikių horizontaliajai politikai buvo poveikis darniam vystymuisi, kadangi didelis skaičius 
kompetentingų mokslininkų, tyr÷jų, mokslo darbuotojų, studentų (magistrantų ir 
doktorantų) visuomen÷je sukuria kritinę masę, žmonių, tiesiogiai lemiančių subalansuotą ir 
darnų ūkio vystymąsi, o jų vykdyta veikla prisid÷jo geb÷jimų įgyvendinti MTEP veiklas ir 
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diegti inovacijas stiprinimui, tai liudijo išlaidų mokslinių tyrimų veiklai did÷jimas BPD 
įgyvendinimo laikotarpiu, palyginimui šios išlaidos sudar÷ 0,75 proc. nuo BVP 2004 m. (BPD 
įgyvendinimo laikotarpio pradžioje) ir 0,8 proc. nuo BVP 2008 m. (BPD įgyvendinimo 
laikotarpio pabaigoje). 

Informacin÷ visuomen÷. Informacin÷s visuomen÷s pl÷trai įtakos tur÷jo ne tik 
projektai, kuriais buvo pl÷tojamos ar kuriamos duomenų baz÷s ir informacin÷s sistemos, 
apmokomi mokslo darbuotojai studentai, kaip pildyti ir naudotis tomis duomenų baz÷mis ar 
informacin÷mis sistemomis, bet ir tie projektai, kuriuose mokymo procese buvo naudojamos 
IT ar keliama kvalifikacija naudotis IT, vykdant MTEP veiklas. 

Lygios galimyb÷s. Kompetencijų ugdymas sudar÷ puikias sąlygas pasinaudoti 
projektais įgyvendintų veiklų rezultatais ir vyrams, ir moterims. Kad priemon÷ tur÷jo įtakos 
lygių galimybių stiprinimui rodo palyginimas visų išmokytų galutinių naudos gav÷jų 
skaičiaus su galutinių naudos gav÷jų moterų skaičiumi – jei iš viso galutinių naudos gav÷jų 
skaičius viršijo planuotus BPD priede rodiklius 8,9 karto, tai galutinių naudos gav÷jų moterų 
skaičius viršijo planuotą rodiklį 11 kartų. 

Regionin÷ pl÷tra. Pagal BPD 2.5 priemonę įgyvendinti projektai tur÷jo poveikį ir 
regioninei pl÷trai – buvo keliama visų Lietuvos regionų mokslininkų, tyr÷jų, d÷stytojų, 
magistrantų kompetencija, be to, aukštųjų mokyklų mokslo institucijų išsid÷stymas visuose 
mūsų šalies didžiuosiuose miestuose, kurie yra natūralūs tam tikro regiono mokslo ir verslo 
koncentracijos centrai, ne tik Vilniuje, suteik÷ galimybę pasinaudoti naujomis įgytomis 
žiniomis, geb÷jimais visoje Lietuvoje. Informacinių technologijų diegimas, duomenų tinklų ir 
prieigų prie jų sukūrimas interneto pagrindu suteik÷ galimybes įsijungti į šiuos ir į 
tarptautinius žinių ar duomenų apsikeitimo tinklus nepriklausomai nuo gyvenamosios ar 
darbo vietos. 

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD 2.5 priemon÷s specifiką šios priemon÷s 
projektų poveikis labiausiai išryšk÷jo darnios pl÷tros ir informacin÷s visuomen÷s 
pl÷tros srityse. 
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3.3. EŽŪOGF (orientavimo dalis) 

BPD buvo numatyta, kad, teikiant SF paramą iš EŽŪOGF, bus siekiama didinti žem÷s 
ūkio ir su juo susijusių sektorių konkurencingumą, mažinti užimtųjų žem÷s ūkyje skaičių, 
sudaryti sąlygas padidinti pajamas dirbantiems žem÷s ūkyje, gerinti gyvenimo sąlygas 
kaime ir mažesniuose miestuose bei pl÷toti alternatyvias veiklas, taip užtikrinant, kad ūkio 
pl÷tra būtų subalansuota ir atitiktų aplinkos tvarumo ir socialin÷s integracijos principus. 
Darbo vietų kūrimas, darbo našumo didinimas modernizuojant žem÷s ūkį, kartu su pajamų 
augimu gyvenantiems ir dirbantiems kaime tur÷jo tapti svarbia prielaida skurdo ir socialin÷s 
atskirties mažinimui, demografin÷s situacijos kaime gerinimui, atsižvelgiant į sen÷jimo 
kaime bei vyrų ir moterų demografin÷s disproporcijos did÷jimo tendencijas. Žem÷s 
naudojimas labiausiai tam tikram regionui ar vietovei tinkančiai žem÷s ūkio, miškų ar kaimo 
turizmo veiklai tur÷jo geriau panaudoti konkretaus regiono ar vietov÷s privalumus ar 
sumažinti trūkumų poveikį, racionaliau paskirstyti investicijas į žem÷s ūkio modernizavimą ir 
restruktūrizavimą regiono mastu. Informacin÷s visuomen÷s pl÷tra, numatant teikti SF 
paramą iš EŽŪOGF, labiausiai buvo siejama su jaunųjų ūkininkų įsikūrimu.  

Kiekybiškai didžiausias iš EŽŪOGF finansuotų projektų ind÷lis teko darniam 
vystymuisi, nes buvo daugiausia projektų, kuriuose šis horizontalusis prioritetas buvo 
įvardintas kaip pagrindinis tikslas.  

Iš EŽŪOGF finansuotų 1735 projektų 939 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus vystymosi 
politikos įgyvendinimui, 755 projektų darnus vystymasis įvardintas kaip pagrindinis projekto 
tikslas, 41 projektas tur÷jo neutralų poveikį darniam vystymuisi. 763 projektai teigiamai 
veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, 18 projektuose informacin÷s visuomen÷s pl÷tra buvo 
vienas pagrindinių projektų tikslų, 954 projektai tur÷jo labiau neutralų poveikį informacin÷s 
visuomen÷s pl÷trai. 1145 projektai tur÷jo teigiamą poveikį lygių galimybių politikos 
įgyvendinimui, 49 projektų lygios galimyb÷s buvo įvardintos kaip vienas pagrindinių tikslų, 
541 projektas tur÷jo neutralų poveikį lygių galimybių horizontaliajam prioritetui. 1159 
projektai tur÷jo teigiamą poveikį regionin÷s politikos įgyvendinimui, 322 projektuose tai 
buvo vienas pagrindinių tikslų, 254 projektų tur÷jo neutralų poveikį šiam horizontaliajam 
prioritetui.  

 
Pav. 157. EŽŪOGF finansuotų projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų 
skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis, kai buvo teikiamas finansavimas iš EŽŪOGF, teko 

projektams, kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardintas darnus vystymasis (44 proc.  
EŽŪOGF paskirstytų paramos l÷šų), pagal kitus horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ 
taip: projektų, kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardinta informacin÷s visuomen÷s pl÷tra, 
teko 1 proc. EŽŪOGF paskirstytų paramos l÷šų, projektams, kuriuose vienu pagrindinių 
tikslų įvardintos lygios galimyb÷s, teko 2 proc. EŽŪOGF paskirstytų paramos l÷šų, 
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projektams, kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardinta regionin÷ pl÷tra, – 23 proc. EŽŪOGF 
paskirstytų paramos l÷šų. Teigiamą poveikį darniam vystymuisi dariusiems projektams teko 
54 proc. EŽŪOGF paskirstytų paramos l÷šų, informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – 39 proc. 
EŽŪOGF paskirstytų paramos l÷šų, lygioms galimyb÷ms – 64 proc. ir regioninei pl÷trai – 66 
proc. EŽŪOGF paskirstytų paramos l÷šų.  

 
Pav. 158. Iš EŽŪOGF teiktos paramos l÷šų pasiskirstymas pagal horizontaliuosius 
prioritetus, proc. nuo EŽŪOGF paskirstytų paramos l÷šų. 
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3.3.1 EŽŪOGF/ŽOFP finansuojamas IV Prioritetas „Kaimo pl÷tra ir žuvininkyst÷“ 

BPD IV prioriteto suderinamumas su ES horizontalaus lygio sritimis buvo užtikrinamas 
integruotu būdu, nustatant atitinkamus reikalavimus kvietimo teikti paraiškas 
dokumentacijoje, projektų paraiškų vertinimo ir atrankos procesų metu bei projektų 
įgyvendinimo priežiūros metu. Projektai gal÷jo būti finansuojami tik tuo atveju, jei jie 
neprieštaravo horizontaliajai politikai, t. y. tur÷jo bent neutralų poveikį.  

Pagal BPD IV prioritetą iš finansuoto 1861 projekto 961 tur÷jo teigiamą poveikį 
darnaus vystymosi politikos įgyvendinimui, 789 projektuose darnus vystymasis buvo 
įvardintas kaip pagrindinis tikslas, likę 111 projektų tur÷jo neutralų poveikį darniam 
vystymuisi. 773 projektai teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, 18 projektų 
informacin÷s visuomen÷s pl÷tra buvo vienas pagrindinių tikslų, 1070 projektų tur÷jo labiau 
neutralų poveikį informacin÷s visuomen÷s pl÷trai. 1165 projektai tur÷jo teigiamą poveikį 
lygių galimybių politikos įgyvendinimui, 49 projektų lygios galimyb÷s buvo įvardintos kaip 
vienas pagrindinių tikslų, 647 projektai tur÷jo neutralų poveikį lygių galimybių 
horizontaliajam prioritetui. 1222 projektai tur÷jo teigiamą poveikį regionin÷s politikos 
įgyvendinimui, 355 projektuose tai buvo vienas pagrindinių tikslų, 284 projektai tur÷jo 
neutralų poveikį šiam horizontaliajam prioritetui.  
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Pav. 159. BPD IV prioritetų projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų 
skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD IV prioritetą teko projektams, kuriuose vienu 

pagrindinių tikslų įvardintas darnus vystymasis (net 45 proc. prioritetui paskirstytų l÷šų), 
pagal kitus horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, vienu pagrindinių 
tikslų įvardinta regionin÷ pl÷tra, teko 25 proc. prioriteto l÷šų, projektų, kuriuose vienu 
pagrindinių tikslų įvardinta informacin÷s visuomen÷s pl÷tra, – 1 proc., projektams, kuriuose 
vienu pagrindinių tikslų įvardintos lygios galimyb÷s, – 2 proc. prioriteto l÷šų. Teigiamą 
poveikį darniam vystymuisi dariusiems projektams teko 53 proc. prioriteto l÷šų, 
informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – 38 proc. prioriteto l÷šų, lygioms galimyb÷ms – 61 proc. ir 
regioninei pl÷trai – 65 proc. prioriteto l÷šų.  

 
Pav. 160. BPD IV prioriteto paramos l÷šų pasiskirstymas pagal horizontaliuosius prioritetus, 
proc. nuo prioritetui paskirstytų l÷šų. 
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Vertinant kiekybiškai pagal BPD IV prioritetą teikta SF parama didžiausią poveikį 

padar÷ darniam vystymusi ir regionin÷s politikos įgyvendinimui.  
Regionin÷ pl÷tra. BPD IV prioriteto poveikis regioninei pl÷trai (jauniesiems 

ūkininkams kuriantis kaime) pasireišk÷ per konkurencingų, modernių, naujas technologijas 
gebančių gamyboje taikyti ūkių skaičiaus did÷jimą, ūkininkų amžiaus struktūros pasikeitimą, 
išaugus ūkininkų iki 40 metų kiekiui bendrame ūkininkų skaičiuje, o d÷l efektyvios gamybos 
augusios jaunųjų ūkininkų pajamos padidino žem÷s ūkio veiklos kaip verslo patrauklumą ir 
skatino jaunimą kurtis gyventi kaime, tai ypatingai svarbu, nes daugiau kaip pus÷ šalies 
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žem÷s ūkio valdų savininkų yra pensinio amžiaus, did÷jant jaunųjų ūkininkų pajamoms 
buvo sukurtos prielaidos ilgalaikiam ir stabiliam, darbo našumo augimu paremtam, pajamų 
augimui ateityje. Nors jaunieji ūkininkai daugiausia kūr÷si palankiuose ūkininkauti 
regionuose, projektai ap÷m÷ visą šalies teritoriją. Investicijos į žem÷s ūkio valdas, 
nukreipiant jas ne tik į PŪV, bet ir į MPŪV, prisid÷jo prie ūkininkų pajamų užtikrinimo 
ateityje. Žem÷s ūkio produktų perdirbimo įmon÷s buvo modernizuojamos ne tik 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose, bet ir mažesniuose miesteliuose, tuo pačiu sudarant 
prielaidas kaimo savivaldyb÷se veikiantiems ūkio subjektams padidinti savo 
konkurencingumą, išsaugoti ir sukurti naujas darbo vietas. Tolygus žem÷s ūkio produkciją 
superkančių įmonių išsid÷stymas yra parankus ir regionuose veiklą pl÷tojantiems 
žemdirbiams, švietimo, socialines ir verslo paslaugas teikiančioms institucijoms ir įmon÷ms. 
Be to, modernizavus žem÷s ūkio produktų perdirbimo įmones buvo pagerintos darbo 
sąlygos, kurios tapo tokios pat palankios kaip ir didžiuosiuose Lietuvos miestuose. 
Investicijomis į kaimo infrastruktūrą buvo pagerinta visų regionų žmonių gyvenamoji 
aplinka ir laukų būkl÷, optimizuota vandens režimo reguliavimo sistemų veikimas. Žem÷s 
konsolidacija buvo svarbi ne tik atskirų kaimų, bet ir regionų pl÷trai, nes ap÷m÷ 
kompleksišką žem÷s sklypų pertvarkymą kaimo teritorijoje, siekiant smulkius ir 
išsibarsčiusius sklypus apjungti į vieną plotą, taip pagerinant jų struktūrą, numatant 
melioruotinus plotus, privažiavimo kelius, elektros linijas, mišku apželdinti tinkamus plotus, 
parkus, vandens telkinius, poilsiavietes ir pan. Miškų ūkio pl÷tra sudar÷ palankias sąlygas 
pl÷toti su medienos, turizmo sektoriais susijusias veiklas ir skatino biokuro gamybą iš 
medienos atliekų, tod÷l buvo sukurtos naujos darbo vietos ir užtikrintos regionų, kuriuose 
pl÷tojami miškų ūkiai, gyventojų pajamos. Efektyviau tvarkomi miškai, mažai derlingų 
žemių apželdinimas mišku sudar÷ geresnes sąlygas šių regionų gyventojų poilsiui ir 
laisvalaikiui. Pagal BPD IV prioritetą finansuotas įgūdžių įgijimas ir bandomųjų integruotų 
strategijų rengimas prisid÷jo prie socialin÷s-ekonomin÷s situacijos gerinimo problemin÷se 
teritorijose (savivaldyb÷se), patvirtintose VRM, ir MPŪV: VVG, kurios ap÷m÷ problemines 
teritorijas (savivaldybes) ir kartu priklaus÷ MPŪV, vertinant bandomąsias integruotas 
strategijas buvo suteikiami papildomi balai, t. y. sudarytos palankesn÷s sąlygos parengti 
min÷tas strategijas. Pasitraukimas iš žvejybos verslo ar persiorientavimas į kitas ar su 
žvejyba susijusias kitas veiklas leido pajūrio regiono gyventojams užtikrinti stabilesnį 
pragyvenimo šaltinį. Investicijoms į akvakultūrą, vidaus vandenų žvejybai, uosto 
įrenginiams teigiamos įtakos tur÷jo darbo vietų sukūrimas visuose regionuose, nes vidaus 
vandenų ir akvakultūros veikla pl÷tota visoje Lietuvoje. Be to, taip pat buvo vystoma 
alternatyvi arba lygiagreti žem÷s ūkiui veikla, sudariusi galimybes gauti papildomų pajamų, 
mažindama regionų ekonominius ir socialinius skirtumus. Žvejybos uosto įrenginių 
atnaujinimas teigiamai l÷m÷ pajūrio regiono pl÷trą. 

Darnus vystymasis. BPD IV prioriteto poveikis darniam vystymuisi pasireišk÷ per 
aplinkosauginių reikalavimų taikymą, labiau subalansuotą žem÷s ūkio veiklą, racionaliau 
naudojant žem÷s, žmonių, energijos išteklius (įsigyta technika buvo našesn÷, mažiau 
naudojo kuro ir terš÷ aplinką), prielaidų diegti aplinką tausojančius ūkininkavimo metodus 
sukūrimą, per technologinių procesų modernizavimą ir gamtą tausojančių technologijų 
įsigijimą, per aplinką tausojančių priemonių diegimą, siekiant atitikti Tarybos (EB) 
direktyvos 91/676/EEB/1991 (Nitratų direktyva) ir Tarybos direktyvos 85/337/EEB d÷l 
poveikio aplinkai reikalavimus. Investicijos į kaimo infrastruktūrą, žmonių gyvenamąją 
aplinką ir laukų būklę, prisid÷jo prie tinkamo vandens režimo reguliavimo sistemų veikimo, 
vykdyta žem÷s konsolidacija buvo taikyta kaip visa apimanti, integruota kaimo vietovių 
pl÷tros sistema, ap÷musi kompleksišką žem÷s sklypų pertvarkymą kaimo teritorijoje, 
siekiant smulkius ir išsibarsčiusius sklypus apjungti į vieną plotą, taip pagerinant jų 
struktūrą, numatant melioruotinus plotus, privažiavimo kelius, elektros linijas, mišku 
apželdinti tinkamus plotus, parkus, vandens telkinius, poilsiavietes ir pan. Be to, jauni 
žmon÷s buvo skatinami kurtis gyventi ir dirbti kaimo vietov÷se, siekiant sustiprinti ir 
išsaugoti kaimo bendruomenes ir gamtinius išteklius. 

Šio prioriteto poveikis darniam vystymuisi taip pat pasireišk÷ per miškų išteklių 
racionalesnį ir efektyvesnį naudojimą, šių resursų atkūrimą, išsaugant juos ateities kartoms, 
bei sudarant sąlygas geresnei ekonominei pl÷trai – išryšk÷jo teigiamas poveikis medienos ir 
su ja susijusiems sektoriams, turizmo pl÷trai, energetikos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių vystymuisi, panaudojant medienos atliekas biokuro gamybai, taip sukuriant naujų 
darbo vietų miškų ūkyje ir su juo susijusiuose sektoriuose. Aplinkosauginis šios priemon÷s 
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poveikio darniam vystymuisi aspektas pasireišk÷ per racionalesnį žem÷s išteklių, ypač mažai 
derlingų, panaudojimą, šias žemes apželdinant mišku, per kraštovaizdžio išsaugojimą ar jo 
atkūrimą, per CO2 emisijos mažinimą, biologin÷s įvairov÷s didinimą. Socialinis aspektas 
pasireišk÷ gyventojams sudarius geresnes sąlygas poilsiui atkurtuose ar geriau tvarkomuose 
miškuose. 

Poveikis darniam vystymuisi pasireišk÷ ir sumažinus per didelius žvejybos paj÷gumus, 
kurių naudojimas gr÷s÷ menkių populiacijos išsaugojimui, utilizavus senus žvejybinius laivus 
sumaž÷jo neigiamas poveikis aplinkai, vandens tarša, buvo užtikrintas nepageidaujamos 
žuvų priegaudos maž÷jimas ir racionalesnis žmogiškųjų išteklių panaudojimas, o investicijos 
į uosto įrengimus, akvakultūros ir žuvų perdirbimo įmonių modernizavimas sumažino taršos 
riziką, gyvųjų vandens išteklių apsauga ir pl÷tra tur÷jo teigiamos įtakos vertingų žuvų 
išteklių atkūrimui.  

Lygios galimyb÷s. BPD IV prioriteto poveikis lygių galimybių horizontaliajam 
prioritetui buvo įgyvendinamas integruotu būdu – sudarytos sąlygos dalyvauti projektuose ir 
pasinaudoti juose sukurtais rezultatais ir vyrams, ir moterims, pats poveikio laipsnis buvo 
nežymus, labiau pasireišk÷ per darbo vietų, skirtų moterims, sukūrimą, per veiklą, susijusią 
su bandomosiomis integruotomis strategijomis, kuomet buvo įgyvendinami projektai moterų 
verslumui ugdyti, neįgaliųjų ar socialiai pažeidžiamų žmonių integracijai į bendruomen÷s 
gyvenimą skatinti, jaunimui remti, bei (iš dalies) per socialin÷s atskirties mažinimą, d÷l 
investicijų generuojant pajamas ateityje tiek didelių, tiek mažesnių ūkių naudotojams. 
Kadangi žem÷s ūkio produktų perdirbimo įmon÷se buvo reikalinga įvairios kvalifikacijos 
darbo j÷ga, buvo sudarytos sąlygos įsidarbinti ir vyresnio amžiaus asmenims, paprastai 
pasižymintiems žemesne kvalifikacija, taip prisidedant prie socialin÷s atskirties mažinimo. 

Informacin÷ visuomen÷. BPD IV prioriteto poveikis informacin÷s visuomen÷s pl÷trai 
buvo labiau neutralus, iš dalies teigiamas, bet poveikio mastas nebuvo reikšmingas. Šio 
prioriteto poveikis informacin÷s visuomen÷s pl÷trai pasireišk÷ per IT naudojimą, interneto 
portalų kūrimą ir pl÷trą, rezervacijų IT priemon÷mis naudojimą kaimo turizmo pl÷tros 
projektuose, per vykdytas veiklas, susijusias su įgūdžių įgijimu, bandomųjų integruotų 
strategijų parengimą, kadangi jose buvo numatyta ateityje remti projektus, kurie sudarys 
galimybes naudotis kompiuteriais ir IT bei d÷l jaunųjų ūkininkų ypatybių (jie buvo imlesni 
naujov÷ms, geriau pasirengę dirbti su IT, taip prisid÷dami prie informacin÷s visuomen÷s 
kūrimo kaime).  

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD IV prioriteto specifiką šio prioriteto 
projektų poveikis kokybiniu požiūriu labiausiai išryšk÷jo regionin÷s pl÷tros ir darnaus 
vystymosi srityse. 

 

3.3.1.1 EŽŪOGF priemon÷. BPD 4.1. priemon÷. Investicijos į žem÷s ūkio valdas 

Pagal BPD 4.1 priemonę iš finansuotų 692 projektų 402 tur÷jo teigiamą poveikį 
darnaus vystymosi politikos įgyvendinimui, 273 projektuose darnus vystymasis buvo 
įvardintas kaip pagrindinis tikslas. 273 projektai teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s 
pl÷trą, 3 projektuose tai buvo pagrindinis tikslas. 447 projektai tur÷jo teigiamą poveikį lygių 
galimybių politikos įgyvendinimui, 9 projektuose tai buvo pagrindinis tikslas. 502 projektai 
tur÷jo teigiamą įtaką regionin÷s pl÷tros politikos įgyvendinimui, 86 projektuose tai buvo 
vienas pagrindinių tikslų.  
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Pav. 161. BPD 4.1 priemon÷s atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD 4.1 priemonę teko projektams, kuriuose 

vienu pagrindinių tikslų įvardintas darnus vystymasis (32 proc. priemon÷s l÷šų), pagal kitus 
horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, kuriuose vienu pagrindinių 
tikslų įvardinta regionin÷ pl÷tra, teko 13 proc. priemon÷s l÷šų, projektams, kuriuose vienu 
pagrindinių tikslų įvardinta informacin÷s visuomen÷s pl÷tra, teko 1 proc. priemon÷s l÷šų, 
projektams, kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardintos lygios galimyb÷s, teko 1 proc. 
priemon÷s l÷šų. Teigiamą poveikį darniam vystymuisi dariusiems projektams teko 64 proc. 
priemon÷s l÷šų, informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – 37 proc. priemon÷s l÷šų, lygioms 
galimyb÷ms – 66 proc. ir regioninei pl÷trai – 74 proc. priemon÷s l÷šų.  

 
Pav. 162. BPD 4.1 priemon÷s paramos l÷šų pasiskirstymas pagal horizontaliuosius 
prioritetus, proc. nuo priemonei paskirstytų l÷šų. 
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Regionin÷ pl÷tra. Šios priemon÷s poveikis regioninei pl÷trai pasireišk÷ nustatant 

papildomo regionų skatinimo kriterijų – ūkininkavimo sąlygos konkrečiame regione. 
Regionai buvo suskirstyti į PŪV ir MPŪV. Pastarajai grupei buvo taikomas didesnis paramos 
intensyvumo laipsnis. Taip buvo galima nukreipti investicijas ir SF paramą ten, kur jų labiau 
reik÷jo ar tos investicijos buvo mažiau atsiperkančios. Tokiu būdu investicijos pasiek÷ ir 
MPŪV, taip prisid÷damos prie ūkininkų pajamų užtikrinimo ateityje.  

Lygios galimyb÷s. BPD 4.1 priemon÷s poveikis lygių galimybių horizontaliajam 
prioritetui buvo įgyvendinamas integruotu būdu – buvo sudarytos sąlygos dalyvauti 
projektuose ir pasinaudoti projektuose sukurtais rezultatais ir vyrams, ir moterims, pats 
poveikis buvo nežymus, labiau pasireišk÷ per darbo vietų, skirtų moterims, sukūrimą ir (iš 
dalies) per socialin÷s atskirties mažinimą, d÷l investicijų generuojant pajamas ateityje tiek 
didelių, tiek mažesnių ūkių naudotojams.  

Informacin÷ visuomen÷. Šios priemon÷s poveikis informacin÷s visuomen÷s pl÷trai 
nebuvo reikšmingas, nors informacin÷s visuomen÷s pl÷tra, kaip projekto tikslas, buvo 
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įvardinta keliuose projektuose, o beveik 40 proc. pareišk÷jų nuomone, jų projektai 
informacin÷s visuomen÷s pl÷trai tur÷tų daryti teigiamą poveikį.  

Darnus vystymasis. Aplinkosauginių reikalavimų taikymas, įgyvendinant BPD 4.1 
priemon÷s projektus, labiau subalansuota žem÷s ūkio veikla, racionaliau naudojant žem÷s, 
žmonių, energijos išteklius (įsigyta technika buvo našesn÷, mažiau naudojo kuro ir terš÷ 
aplinką) neabejotinai prisid÷jo prie darnaus vystymosi horizontaliojo prioriteto. 

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD 4.1 priemon÷s specifiką šios priemon÷s 
projektų poveikis labiausiai išryšk÷jo regionin÷s pl÷tros ir darnaus vystymosi srityse. 

 

3.3.1.2 EŽŪOGF priemon÷. BPD 4.2. priemon÷. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas 

Pagal BPD 4.2 priemonę iš finansuotų 676 projektų 367 tur÷jo teigiamą poveikį 
darnaus vystymosi politikos įgyvendinimui, 294 projektuose darnus vystymasis buvo 
įvardintas kaip pagrindinis tikslas. 282 projektai teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s 
pl÷trą, 2 projektuose tai buvo pagrindinis tikslas. 416 projektų tur÷jo teigiamą poveikį lygių 
galimybių politikos įgyvendinimui, 26 projektuose tai buvo pagrindinis tikslas. 462 projektai 
tur÷jo teigiamą poveikį regionin÷s pl÷tros politikos įgyvendinimui, 87 projektuose tai buvo 
vienas pagrindinių tikslų.  

 
Pav. 163. BPD 4.2 priemon÷s atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD 4.2 priemonę teko projektams, kuriuose 

vienu pagrindinių tikslų įvardintas darnus vystymasis (43 proc. priemon÷s l÷šų), pagal kitus 
horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, kuriuose vienu pagrindinių 
tikslų įvardinta regionin÷ pl÷tra, teko 13 proc. priemon÷s l÷šų, projektų, kuriuose vienu 
pagrindinių tikslų įvardinta informacin÷s visuomen÷s pl÷tra galimyb÷s, nebuvo, ir 
projektams, kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardintos lygios galimyb÷s, teko 4 proc. 
priemon÷s l÷šų. Teigiamą poveikį darniam vystymuisi dariusiems projektams teko 55 proc. 
priemon÷s l÷šų, informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – 42 proc. priemon÷s l÷šų, lygioms 
galimyb÷ms – 62 proc. ir regioninei pl÷trai – 69 proc. priemon÷s l÷šų.  
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Pav. 164. BPD 4.2 priemon÷s paramos l÷šų pasiskirstymas pagal horizontaliuosius 
prioritetus, proc. nuo priemonei paskirstytų l÷šų. 
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Regionin÷ pl÷tra. BPD 4.2 priemon÷s poveikis regioninei pl÷trai (jauniesiems 

ūkininkams kuriantis kaime) pasireišk÷ per konkurencingų, modernių, naujas technologijas 
gebančių gamyboje taikyti ūkių skaičiaus did÷jimą, ūkininkų amžiaus struktūros pasikeitimą, 
išaugus ūkininkų iki 40 metų kiekiui bendrame ūkininkų skaičiuje, o d÷l efektyvios gamybos 
did÷jusios jaunųjų ūkininkų pajamos padidino žem÷s ūkio veiklos kaip verslo patrauklumą ir 
skatino jaunimą kurtis gyventi kaime, tai ypatingai svarbu, nes daugiau kaip pus÷ šalies 
žem÷s ūkio valdų savininkų yra pensinio amžiaus, augant jaunųjų ūkininkų pajamoms, nors 
tam tur÷jo įtakos keletas veiksnių (tiesiogin÷ parama, augančios žem÷s ūkio produkcijos 
kainos ir kt.), tačiau investicin÷ parama jauniesiems ūkininkams, skirta ūkio 
modernizavimui, tur÷jo ypač svarų ind÷lį, nes sukūr÷ prielaidas ilgalaikiam ir stabiliam, 
darbo našumo augimu paremtam pajamų did÷jimui ateityje. Nors jaunieji ūkininkai 
daugiausia kūr÷si palankiose ūkininkauti regionuose, tačiau projektai ap÷m÷ visą šalies 
teritoriją. 

Lygios galimyb÷s. BPD 4.2 priemon÷s poveikis lygių galimybių horizontaliajam 
prioritetui labiau pasireišk÷ integruotu būdu, sudarant sąlygas dalyvauti projektuose ir 
naudotis projektuose sukurtais rezultatais ir vyrams, ir moterims, bei taikant aktyvesnio 
poveikio priemones, pvz., sukuriant darbo vietas moterims, tačiau iš naujai sukurtų darbo 
vietų moterims teko tik apie ketvirtadalis, nors buvo planuota, kad jų dalis sudarys 50 proc. 
D÷l priemon÷s specifikos (modernizuotame ūkyje daugiausia buvo sukuriam darbo vietų, 
susijusių žem÷s ūkio technikos panaudojimu, o tai dažniausiai buvo vyrai) planuoti naujų 
darbo vietų kūrimo moterims skaičiaus rodikliai buvo pasiekti tik 42 proc.  

Informacin÷ visuomen÷. BPD 4.2 priemon÷s poveikis informacin÷s visuomen÷s 
pl÷trai pasireišk÷ labiausiai d÷l šios priemon÷s tikslin÷s grup÷s ypatybių: jaunieji ūkininkai 
buvo imlesni naujov÷ms, geriau pasirengę dirbti su IT, tod÷l ši priemon÷ prisid÷jo prie 
informacin÷s visuomen÷s kūrimo kaime.  

Darnus vystymasis. BPD 4.2 priemon÷ buvo reikšminga darnios pl÷tros 
įgyvendinimui, nes sukūr÷ prielaidas diegti aplinką tausojančius ūkininkavimo metodus. Visi 
įgyvendinti projektai, finansuojami pagal šią priemonę, įgyvendino aplinką tausojančias 
priemones ir atitiko Tarybos (EB) direktyvos 91/676/EEB/1991 (Nitratų direktyva) ir 
Tarybos direktyvos 85/337/EEB d÷l poveikio aplinkai reikalavimus. Be to, jauni žmon÷s 
buvo skatinami kurtis gyventi ir dirbti kaimo vietov÷se, siekiant sustiprinti ir išsaugoti kaimo 
bendruomenes bei gamtinius išteklius. 

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD 4.2 priemon÷s specifiką šios priemon÷s 
projektų poveikis labiausiai išryšk÷jo darnaus vystymosi ir regionin÷s pl÷tros srityse. 

  

3.3.1.3 EŽŪOGF priemon÷. BPD 4.3. priemon÷. Žem÷s ūkio produktų perdirbimo 
ir rinkodaros gerinimas 

Pagal BPD 4.3 priemonę iš finansuotų 35 projektų 20 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus 
vystymosi politikos įgyvendinimui, 15 projektų darnus vystymasis buvo įvardintas kaip 
pagrindinis tikslas. 16 projektų teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, tačiau 
nebuvo projektų, kuriuose tai būtų buvęs pagrindinis projekto tikslas. 26 projektai tur÷jo 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 

 444 

teigiamą poveikį lygių galimybių politikos įgyvendinimui, tačiau nebuvo projektų, kuriuose 
tai būtų buvęs pagrindinis projekto tikslas. 25 projektai tur÷jo teigiamą poveikį regionin÷s 
pl÷tros politikos įgyvendinimui, 9 projektuose tai buvo vienas pagrindinių tikslų.   

 
Pav. 165. BPD 4.3 priemon÷s atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD 4.3 priemonę teko projektams, kuriuose 

vienu pagrindinių tikslų įvardintas darnus vystymasis (47 proc. priemon÷s l÷šų), pagal kitus 
horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, kuriuose vienu pagrindinių 
tikslų įvardinta regionin÷ pl÷tra, teko 31 proc. priemon÷s l÷šų, projektų, kuriuose vienu 
pagrindinių tikslų įvardinta informacin÷s visuomen÷s pl÷tra ar lygios galimyb÷s, nebuvo. 
Teigiamą poveikį darniam vystymuisi dariusiems projektams teko 53 proc. priemon÷s l÷šų, 
informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – 45 proc. priemon÷s l÷šų, lygioms galimyb÷ms – 75 proc. 
ir regioninei pl÷trai – 64 proc. priemon÷s l÷šų.  

 
Pav. 166. BPD 4.3 priemon÷s paramos l÷šų pasiskirstymas pagal horizontaliuosius 
prioritetus, proc. nuo priemonei paskirstytų l÷šų. 
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Regionin÷ pl÷tra. Priemon÷ buvo svarbi ir regioninio vystymo aspektu, nes daugiau 

kaip ketvirtadalis projektų pagrindiniu tikslu įvardino regioninę pl÷trą, be to, daugelis 
projektų buvo įgyvendinti ne didžiuosiuose miestuose ir sudar÷ prielaidas kaimo 
savivaldyb÷se veikiantiems ūkio subjektams padidinti savo konkurencingumą, išsaugoti ir 
sukurti naujas darbo vietas. Tolygus žem÷s ūkio produkciją superkančių įmonių 
išsid÷stymas yra parankus ir regionuose veiklą pl÷tojantiems žemdirbiams, švietimo, 
socialines ir verslo paslaugas teikiančioms institucijoms ir įmon÷ms. Be to, modernizavus 
žem÷s ūkio produktų perdirbimo įmones buvo pagerintos darbo sąlygos, kurios tapo tokios 
pat palankios kaip ir didžiuosiuose Lietuvos miestuose. 
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Lygios galimyb÷s. BPD 4.3 priemon÷s poveikis pasireišk÷ integruotu būdu, sudarant 
sąlygas dalyvauti projektuose ir naudotis projektuose sukurtais rezultatais ir vyrams, ir 
moterims, bei taikant aktyvesnio poveikio priemones, pvz., sukuriant darbo vietas moterims 
(sukurtų moterims bendrų darbo vietų skaičius 12,47 karto viršijo planuotą – vietoje 425 
buvo sukurtos 5299 bendros darbo vietos moterims). Kadangi žem÷s ūkio produktų 
perdirbimo įmon÷se buvo reikalinga įvairios kvalifikacijos darbo j÷ga, sudarytos sąlygos 
įsidarbinti ir vyresnio amžiaus žmon÷ms, paprastai pasižymintiems žemesne kvalifikacija, 
taip prisidedant prie socialin÷s atskirties mažinimo. 

Informacin÷ visuomen÷. Modernizuojant žem÷s ūkio produktų perdirbimo įmones 
buvo įsigyjama nauja įranga, paprastai ji bent iš dalies buvo susijusi su IT naudojimu ir IT 
specialistų įdarbinimu. Žem÷s ūkio produktų rinkodaroje taip pat buvo naudojamasi IT, tuo 
prisidedant prie informacin÷s visuomen÷s pl÷tros. 

Darnus vystymasis. BPD 4.3 priemon÷s projektai buvo skirti technologinių procesų 
modernizavimui ir gamtą tausojančių technologijų įsigijimui, tod÷l projektai, įgyvendinti 
pagal šią priemonę, svariausią ind÷lį tur÷jo darnaus vystymosi įgyvendinimui. Priemon÷je 
buvo numatyti kiekybiniai rodikliai, jos poveikiui į darnų vystymąsi vertinti. Buvo planuota, 
kad 80 proc. pagal priemonę įgyvendintų projektų atitiks aplinkosauginius reikalavimus, 
tačiau numatytas rodiklis buvo gerokai viršytas, kadangi tokius reikalavimus atitiko visi 
projektai, t. y. reikalavimus pagal Tarybos direktyvą Nr. 85/337/EEB d÷l poveikio aplinkai 
vertinimo. 

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD 4.3 priemon÷s specifiką šios priemon÷s 
projektų poveikis labiausiai išryšk÷jo darnaus vystymosi ir regionin÷s pl÷tros srityse. 

 

3.3.1.4 EŽŪOGF priemon÷. BPD 4.4. priemon÷. Kaimo vietovių pritaikymo ir 
pl÷tros skatinimas 

 Pagal BPD 4.4 priemonę iš finansuotų 116 projektų 51 tur÷jo teigiamą poveikį 
darnaus vystymosi politikos įgyvendinimui, 61 projekte darnus vystymasis buvo įvardintas 
kaip pagrindinis tikslas. 42 projektai teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, tačiau 
nebuvo projektų, kuriuose tai būtų pagrindinis tikslas. 71 projektai tur÷jo teigiamą poveikį 
lygių galimybių politikos įgyvendinimui, 5 projektuose tai buvo vienas pagrindinių projekto 
tikslų. 54 projektai tur÷jo teigiamą poveikį regionin÷s politikos įgyvendinimui, 59 projektų 
tai buvo vienas iš pagrindinių tikslų.  

 
Pav. 167. BPD 4.4 priemon÷s atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD 4.4 priemonę teko projektams, kuriuose 

vienu pagrindinių tikslų įvardintas darnus vystymasis (net 70 proc. priemon÷s l÷šų), pagal 
kitus horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, vienu pagrindinių tikslų 
įvardinta regionin÷ pl÷tra, teko 51 proc. priemon÷s l÷šų, projektų, kuriuose vienu 
pagrindinių tikslų įvardinta informacin÷s visuomen÷s pl÷tra, nebuvo, projektams, kuriuose 
vienu pagrindinių tikslų įvardintos lygios galimyb÷s, teko 6 proc. priemon÷s l÷šų. Teigiamą 
poveikį darniam vystymuisi dariusiems projektams teko 27 proc. priemon÷s l÷šų, 
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informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – 33 proc. priemon÷s l÷šų, lygioms galimyb÷ms – 46 proc. 
ir regioninei pl÷trai – 43 proc. priemon÷s l÷šų.  

 
Pav. 168. BPD 4.4 priemon÷s paramos l÷šų pasiskirstymas pagal horizontaliuosius 
prioritetus, proc. nuo priemonei paskirstytų l÷šų. 
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Regionin÷ pl÷tra. Priemon÷ buvo svarbi ir regioninio vystymo aspektu, nes 

investicijomis į kaimo infrastruktūrą buvo pagerinta visų regionų žmonių gyvenamoji aplinka 
ir laukų būkl÷, optimizuotas vandens režimo reguliavimo sistemų veikimas. Žem÷s 
konsolidacija buvo svarbi ne tik atskirų kaimų, bet ir regionų pl÷trai, nes ap÷m÷ 
kompleksišką žem÷s sklypų pertvarkymą kaimo teritorijoje, siekiant smulkius ir 
išsibarsčiusius sklypus apjungti į vieną plotą, taip pagerinant jų struktūrą, numatant 
melioruotinus plotus, privažiavimo kelius, elektros linijas, mišku apželdinti tinkamus plotus, 
parkus, vandens telkinius, poilsiavietes ir pan.  

Lygios galimyb÷s. BPD 4.4 priemon÷s poveikis lygių galimybių horizontaliajam 
prioritetui pasireišk÷ integruotu būdu, sudarant sąlygas dalyvauti projektuose ir naudotis 
projektuose sukurtais rezultatais ir vyrams, ir moterims, bei taikant aktyvesnio poveikio 
priemones, pvz., kaimo turizmo srityje ar įvairinant žem÷s ūkio ir artimų ekonomin÷s 
veiklos sektorius, siekiant įvairiapusio ekonomin÷s veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų 
šaltinių, buvo sukurta ir darbo vietų moterims. Tiesa, nors naujų darbo vietų buvo sukurta 
gerokai mažiau nei planuota, tačiau numatyta proporcija tarp moterims ir vyrams skirtų 
darbo vietų buvo išlaikyta (moterims teko šiek tiek daugiau kaip pus÷ sukurtų darbo vietų – 
buvo įsteigta 190 bendrų darbo vietų moterims iš visų 337 sukurtų, t. y. 56 proc., palyginus 
su 50 proc. planuotų). 

Informacin÷ visuomen÷. Šios priemon÷s poveikis informacin÷s visuomen÷s pl÷trai 
yra labiau neutralus, iš dalies teigiamas ir pasireišk÷ per IT naudojimą, interneto portalų 
kūrimą ir pl÷trą, rezervacijų IT priemon÷mis naudojimą kaimo turizmo pl÷tros projektuose. 

Darnus vystymasis. Pagal BPD 4.4 priemon÷s veiklos sritį „Žem÷s ūkio 
vandentvarka“ padarytos investicijos į kaimo infrastruktūrą žmonių gyvenamąją aplinką ir 
laukų būklę, prisid÷jo prie tinkamo vandens režimo reguliavimo sistemų veikimo. Pagal 
veiklų grupę „Žem÷s sklypų perskirstymas“ vykdyta žem÷s konsolidacija buvo taikyta kaip 
visa apimanti, integruota kaimo vietovių pl÷tros sistema, ap÷musi kompleksišką žem÷s 
sklypų pertvarkymą kaimo teritorijoje, siekiant smulkius ir išsibarsčiusius sklypus apjungti į 
vieną plotą, taip pagerinant jų struktūrą, numatant melioruotinus plotus, privažiavimo 
kelius, elektros linijas, mišku apželdinti tinkamus plotus, parkus, vandens telkinius, 
poilsiavietes ir pan. Žem÷s konsolidacija, kaip darnaus vystymosi prielaida, buvo svarbi ne 
tik atskirų kaimų ir regionų pl÷trai, bet ir visos valstyb÷s ekonominei bei socialinei raidai. 
Šios priemon÷s veiklos srities ,,Konsultavimo paslaugos ūkiams“ įgyvendinimas taip pat 
tur÷jo teigiamos įtakos darniam vystymuisi, kadangi teikiamos konsultavimo paslaugos 
tiesiogiai siejosi su aplinkos apsaugos klausimais.  

Apibendrinant galima teigta, kad pagal BPD 4.4 priemon÷s specifiką šios priemon÷s 
projektų poveikis labiausiai išryšk÷jo darnaus vystymosi ir regionin÷s pl÷tros srityse. 
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3.3.1.5 EŽŪOGF priemon÷. BPD 4.5. priemon÷. Miškų ūkis 

Pagal BPD 4.5 priemonę iš finansuotų 71 projektų 40 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus 
vystymosi politikos įgyvendinimui, 30 projekte darnus vystymasis buvo įvardintas kaip 
pagrindinis tikslas. 27 projektai teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, viename 
projekte tai buvo pagrindinis tikslas. 49 projektų tur÷jo teigiamą poveikį lygių galimybių 
politikos įgyvendinimui, 5 projektuose tai buvo vienas pagrindinių projekto tikslų. 46 
projektai tur÷jo teigiamą poveikį regionin÷s politikos įgyvendinimui, 10 projektų tai buvo 
vienas pagrindinių tikslų.  

 
Pav. 169. BPD 4.5 priemon÷s atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD 4.5 priemonę teko projektams, kuriuose 

vienu pagrindinių tikslų įvardintas darnus vystymasis (43 proc. priemon÷s l÷šų), pagal kitus 
horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, kuriuose vienu pagrindinių 
tikslų įvardinta regionin÷ pl÷tra, teko 12 proc. priemon÷s l÷šų, projektų, kuriuose vienu 
pagrindinių tikslų įvardinta informacin÷s visuomen÷s pl÷tra, nebuvo, projektams, kuriuose 
vienu pagrindinių tikslų įvardintos lygios galimyb÷s, teko 1 proc. priemon÷s l÷šų. Teigiamą 
poveikį darniam vystymuisi dariusiems projektams teko 57 proc. priemon÷s l÷šų, 
informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – 44 proc. priemon÷s l÷šų, lygioms galimyb÷ms – 78 proc. 
ir regioninei pl÷trai – 69 proc. priemon÷s l÷šų.  

 
Pav. 170. BPD 4.5 priemon÷s paramos l÷šų pasiskirstymas pagal horizontaliuosius 
prioritetus, proc. nuo priemonei paskirstytų l÷šų. 
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Regionin÷ pl÷tra. BPD 4.5 priemon÷s projektų pasiskirstymą regionuose iš dalies 

l÷m÷ tokie veiksniai kaip miškų gausa konkrečiame regione, miškų priskyrimas tam tikrai 
gaisrų rizikos grupei (aktualu pagal veiklos sritį „Stichinių nelaimių ir gaisrų pažeistų miškų 
atkūrimas ir prevencin÷s priemon÷s”), miško savininkų ir juos vienijančių organizacijų 
aktyvumas konkrečiame regione ir kt. Apie 15 proc. projektų kaip pagrindinį tikslą pažym÷jo 
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regioninį vystymąsi. Miškų ūkio pl÷tra sudar÷ palankias sąlygas pl÷toti su medienos, turizmo 
sektoriais susijusias veiklas ir skatino biokuro gamybą iš medienos atliekų, tod÷l buvo 
sukurtos naujos darbo vietos ir užtikrintos regionų, kuriuose buvo pl÷tojami miškų ūkiai, 
gyventojų pajamos. Efektyviau tvarkomi miškai, ne žem÷s ūkio paskirties žemių 
apželdinimas mišku sudar÷ geresnes sąlygas šių regionų gyventojų poilsiui ir laisvalaikiui. 

Lygios galimyb÷s. BPD 4.5 priemon÷s poveikis lygių galimybių horizontaliajam 
prioritetui pasireišk÷ integruotu būdu, sudarant sąlygas dalyvauti projektuose ir naudotis 
projektuose sukurtais rezultatais ir vyrams, ir moterims. Nors beveik 70 proc. pareišk÷jų 
deklaravo, kad jų projektai tur÷s teigiamą poveikį lygių galimybių įgyvendinimui Lietuvoje, 
tačiau kiekybiniai šį prioriteto įgyvendinimą atspindintys rodikliai to nepatvirtino: moterims 
teko tik penktadalis išlaikytų / naujai sukurtų darbo vietų, palyginus su planuotomis 50 
proc. Išlaikytų / naujai sukurtų darbo moterims.  

Informacin÷ visuomen÷. Šios priemon÷s poveikis informacin÷s visuomen÷s pl÷trai 
yra labiau neutralus, nes specifiniuose priemon÷s ir atskirų veiklos sričių atrankos 
kriterijuose, o ypač prioritetiniuose atrankos kriterijuose, atskirai nebuvo išskirti 
horizontalieji prioritetai. 

Darnus vystymasis. BPD 4.5 priemon÷s poveikis darniam vystymuisi pasireišk÷ per 
miškų išteklių racionalesnį ir efektyvesnį naudojimą, šių išteklių atkūrimą, išsaugant juos 
ateities kartoms, bei sudarant sąlygas geresnei ekonominei pl÷trai – pasireišk÷ teigiamas 
poveikis medienos ir su juo susijusiems sektoriams, turizmo pl÷trai, energetikos iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių pl÷trai, panaudojant medienos atliekas biokuro gamyboje, 
taip sukuriant naujų darbo vietų miškų ūkyje ir su juo susijusiuose sektoriuose. 
Aplinkosauginis šios priemon÷s poveikio darniam vystymuisi aspektas pasireišk÷ per 
racionalesnį žem÷s išteklių, ypač mažai derlingų, panaudojimą, šias žemes apželdinant 
mišku, per kraštovaizdžio išsaugojimą ar jo atkūrimą, per CO2 emisijos mažinimą, biologin÷s 
įvairov÷s didinimą. Socialinis aspektas pasireišk÷ gyventojams sudarius geresnes sąlygas 
poilsiui atkurtuose ar geriau tvarkomuose miškuose. 

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD 4.5 priemon÷s specifiką šios priemon÷s 
projektų poveikis labiausiai išryšk÷jo darnaus vystymosi ir regionin÷s pl÷tros srityse. 

 

3.3.1.6 EŽŪOGF priemon÷. BPD 4.6. priemon÷. Leader+ pobūdžio priemon÷ 

Pagal BPD 4.6 priemonę iš finansuotų 106 projektų 50 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus 
vystymosi politikos įgyvendinimui, 55 projektuose darnus vystymasis buvo įvardintas kaip 
pagrindinis tikslas. 95 projektai teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, 8 
projektuose tai buvo pagrindinis tikslas. 100 projektų tur÷jo teigiamą poveikį lygių 
galimybių politikos įgyvendinimui, 4 projektuose tai buvo vienas pagrindinių tikslų. 45 
projektai tur÷jo teigiamą poveikį regionin÷s pl÷tros politikos įgyvendinimui, 60 projektų tai 
buvo vienas pagrindinių tikslų. 

   
Pav. 171. BPD 4.6 priemon÷s atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD 4.6 priemonę teko projektams, kuriuose 
vienu pagrindinių tikslų įvardintas darnus vystymasis (net 87 proc. priemon÷s l÷šų), pagal 
kitus horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, kuriuose vienu 
pagrindinių tikslų įvardinta regionin÷ pl÷tra, teko 32 proc. priemon÷s l÷šų, projektams, 
vienu pagrindinių tikslų įvardinta informacin÷s visuomen÷s pl÷tra, teko 1 proc. priemon÷s 
l÷šų, projektams, kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardintos lygios galimyb÷s, teko 2 proc. 
priemon÷s l÷šų. Teigiamą poveikį darniam vystymuisi dariusiems projektams teko 13 proc. 
priemon÷s l÷šų, informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – net 97 proc. priemon÷s l÷šų, lygioms 
galimyb÷ms – taip pat 97 proc. ir regioninei pl÷trai – 68 proc. priemon÷s l÷šų.  

 
Pav. 172. BPD 4.6 priemon÷s paramos l÷šų pasiskirstymas pagal horizontaliuosius 
prioritetus, proc. nuo priemonei paskirstytų l÷šų. 
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Regionin÷ pl÷tra. BPD 4.6 priemon÷s beveik 60 proc. projektų, finansuojamų pagal 

veiklą, susijusią su įgūdžių įgijimu, ir 40 proc. Projektų, finansuojamų pagal veiklą, susijusią 
su bandomosiomis integruotomis strategijomis, pagrindinis tikslas buvo regionin÷ pl÷tra. 
Pastaroji veikla prisid÷jo prie socialin÷s-ekonomin÷s situacijos gerinimo problemin÷se 
teritorijose (savivaldyb÷se), patvirtintose VRM, ir MPŪV: VVG projektai, kurie ap÷m÷ 
problemines teritorijas (savivaldybes) ir kartu priklaus÷ MPŪV, vertinant bandomąsias 
integruotas strategijas buvo suteikiami papildomi balai, t. y. buvo sudarytos palankesn÷s 
sąlygos pasirengti min÷tas strategijas. Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas 
ap÷m÷ 9 problemines savivaldybes iš 14. 

Lygios galimyb÷s. BPD 4.6 priemon÷s poveikis lygių galimybių horizontaliajam 
prioritetui pasireišk÷ integruotu būdu, sudarant sąlygas dalyvauti projektuose ir naudotis 
projektuose sukurtais rezultatais ir vyrams, ir moterims, bei taikant aktyvesnio poveikio 
priemones, pvz., pagal veiklą, susijusią su bandomosiomis integruotomis strategijomis, 
buvo įgyvendinami projektai moterų verslumui ugdyti, neįgaliųjų ar socialiai pažeidžiamų 
žmonių integracijai į bendruomen÷s gyvenimą skatinti, jaunimui remti.  

Informacin÷ visuomen÷. Šios priemon÷s poveikis informacin÷s visuomen÷s pl÷trai 
yra labiau neutralus ir pasireišk÷ per vykdytas veiklas, susijusias su įgūdžių įgijimu, per 
bandomųjų integruotų strategijų parengimą, kadangi jose buvo numatyta ateityje remti 
projektus, kurie sudarys galimybes naudotis kompiuteriais ir IT.  

Darnus vystymasis. Pagal BPD 4.6 priemonę poveikis darniam vystymuisi pasireišk÷ 
per vykdytas veiklas, susijusias su įgūdžių įgijimu, per bandomųjų integruotų strategijų 
parengimą, nes į priemon÷s įgyvendinimą įtraukiant vietos gyventojus buvo mažinama 
socialin÷ atskirtis, skatinamas gyventojų aktyvumas ir ugdoma lyderyst÷. 

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD 4.6 priemon÷s specifiką šios priemon÷s 
projektų poveikis labiausiai išryšk÷jo darnaus vystymosi ir regionin÷s pl÷tros srityse. 

 

3.3.1.7 EŽŪOGF priemon÷. BPD 4.7. priemon÷. Mokymas 

Pagal BPD 4.7 priemonę iš finansuotų 39 projektų 9 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus 
vystymosi politikos įgyvendinimui, 27 projektuose darnus vystymasis buvo įvardintas kaip 
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pagrindinis tikslas. 28 projektai teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, 4 
projektuose tai buvo pagrindinis tikslas. 36 projektai tur÷jo teigiamą poveikį lygių galimybių 
politikos įgyvendinimui, o projektų, kuriuose tai buvo vienas pagrindinių tikslų, nebuvo. 25 
projektai tur÷jo teigiamą poveikį regionin÷s pl÷tros politikos įgyvendinimui, 11 projektų tai 
buvo vienas pagrindinių tikslų.  

 
Pav. 173. BPD 4.7 priemon÷s atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD 4.7 priemonę teko projektams, kuriuose 

vienu pagrindinių tikslų įvardintas darnus vystymasis (net 80 proc. priemon÷s l÷šų), pagal 
kitus horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, kuriuose vienu 
pagrindinių tikslų įvardinta regionin÷ pl÷tra, teko 30 proc. priemon÷s l÷šų, projektams, 
kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardinta informacin÷s visuomen÷s pl÷tra, teko 8 proc. 
priemon÷s l÷šų, projektų, kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardintos lygios galimyb÷s, 
nebuvo. Teigiamą poveikį darniam vystymuisi dariusiems projektams teko 17 proc. 
priemon÷s l÷šų, informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – 75 proc. priemon÷s l÷šų, lygioms 
galimyb÷ms – net 88 proc. ir regioninei pl÷trai – 64 proc. priemon÷s l÷šų.  

 
Pav. 174. BPD 4.7 priemon÷s paramos l÷šų pasiskirstymas pagal horizontaliuosius 
prioritetus, proc. nuo priemonei paskirstytų l÷šų. 
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Regionin÷ pl÷tra. BPD 4.7 priemon÷s poveikis regionin÷s pl÷tros horizontaliajam 

prioritetui buvo labiau teigiamas ir pasireišk÷ integruotu būdu, sudarant sąlygas dalyvauti 
projektuose ir naudotis projektuose sukurtais rezultatais mokymų dalyviams iš visų Lietuvos 
regionų. Mokymų prieinamumas regioniniu požiūriu ir tolygi žinių sklaida prisid÷jo prie 
regionin÷s pl÷tros pagal šią BPD priemonę. 
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Lygios galimyb÷s. BPD 4.7 priemon÷s poveikis lygių galimybių horizontaliajam 
prioritetui buvo labiau neutralus ir teigiamas poveikis pasireišk÷ integruotu būdu, sudarant 
sąlygas dalyvauti projektuose ir naudotis projektuose sukurtais rezultatais ir vyrams, ir 
moterims, Dalyvių skaičiaus priemon÷s veikloje rodikliai rodo, kad lyčių balansas buvo 
pakankamai išlaikytas. Moterų, dalyvaujančių mokymuose dalis sudar÷ 50,6 proc. 

Informacin÷ visuomen÷. Šios priemon÷s poveikis informacin÷s visuomen÷s pl÷trai 
buvo labiau teigiamas ir pasireišk÷ per organizuotus mokymai, kurių metu buvo suteiktos 
žinios ūkininkams ir kitiems kaimo gyventojams, kaip naudoti naujas IT.  

Darnus vystymasis. Pagal BPD 4.7 priemonę poveikis darniam vystymuisi buvo 
labiau teigiamas ir pasireišk÷ per mokymus, kurie ap÷m÷ ekologiniam ūkininkavimui 
reikalingų žinių suteikimą bei supažindinimą su aplinkosauginiais reikalavimais, vykdant 
žem÷s ūkio veiklą, kas buvo aktualu ne tik projektų įgyvendinimo metu, bet ir tur÷jo 
ilgalaikį poveikį bei išliekamąją žinių vertę. 

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD 4.7 priemon÷s specifiką šios priemon÷s 
projektų poveikis labiausiai išryšk÷jo darnaus vystymosi ir regionin÷s pl÷tros srityse. 
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3.4. ŽOFP  

BPD buvo numatyta, kad, teikiant SF paramą iš ŽOFP, bus siekiama užtikrinti 
subalansuotą žvejybą, saugoti vandens ir žuvų išteklius, gerinti žuvų perdirbimo įmonių 
sanitarinę ir higieninę būklę taip prisidedant prie darnaus vystymosi. Taip pat buvo 
numatyta, kad modernizavus akvakultūrinius ūkius pagal ES reikalavimus, išpl÷tus 
akvakultūros produktų asortimentą ir jų pardavimo galimybes, įdiegus naujas technologijas, 
padidinus likusių žvejybos laivų konkurencingumą ir sumažinus laikino žvejybos laivų veiklos 
nutraukimo neigiamą poveikį žvejų gyvenimo lygiui, kompensavus nuostolius bus 
sumažintas neigiamas poveikis žvejams pajūrio regione, sukurtos geresn÷s sąlygos ūkinei 
veiklai ir pajamų did÷jimui, pl÷tojant akvakultūrą kaip papildomą ar alternatyvią veiklą 
greta žem÷s ūkio veiklos. Inovacijų ir naujų technologijų diegimas akvakultūros srityje 
tur÷jo prisid÷ti prie žinių visuomen÷s pl÷tros, o vykdant iš ŽOFP finansuojamas veiklas 
tur÷jo būti laikomasi lygių galimybių principų. 

Kiekybiškai didžiausias iš ŽOFP finansuotų projektų ind÷lis teko regioninei pl÷trai, nes 
buvo daugiausia projektų, kuriuose šis horizontalusis prioritetas įvardintas kaip pagrindinis 
tikslas.  

Iš ŽOFP finansuotų 126 projektų 22 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus vystymosi 
politikos įgyvendinimui, 34 projekte darnus vystymasis įvardintas kaip pagrindinis tikslas, 
70 projektai tur÷jo neutralų poveikį darniam vystymuisi. 10 projektų teigiamai veik÷ 
informacin÷s visuomen÷s pl÷trą, projektų, kuriuose informacin÷s visuomen÷s pl÷tra būtų 
vienas pagrindinių projektų tikslų, nebuvo, 116 projektų tur÷jo labiau neutralų poveikį 
informacin÷s visuomen÷s pl÷trai. 20 projektų tur÷jo teigiamą įtaką lygių galimybių politikos 
įgyvendinimui, projektų, kuriuose lygios galimyb÷s būtų įvardintos kaip vienas pagrindinių 
tikslų, nebuvo, 106 projektai tur÷jo neutralų poveikį lygių galimybių horizontaliajam 
prioritetui. 63 projektai tur÷jo teigiamą poveikį regionin÷s politikos įgyvendinimui, 33 
projektuose tai buvo vienas pagrindinių tikslų, 30 projektai tur÷jo neutralų poveikį šiam 
horizontaliajam prioritetui.  

 
Pav. 175. ŽOFP finansuotų projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų 
skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis teikiant finansavimą iš ŽOFP teko projektams, kuriuose 

vienu pagrindinių tikslų įvardintas darnus vystymasis (56 proc. pagal ŽOFP paskirstytų 
paramos l÷šų), pagal kitus horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, 
kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardinta regionin÷ pl÷tra, teko 49 proc. pagal ŽOFP 
paskirstytų paramos l÷šų, projektų, kuriuose vienu pagrindinių tikslų įvardintos lygios 
galimyb÷s ar informacin÷s visuomen÷s pl÷tra, nebuvo. Teigiamą poveikį darniam vystymuisi 
dariusiems projektams teko 42 proc. pagal ŽOFP skirstytų paramos l÷šų, informacin÷s 
visuomen÷s pl÷trai – 31 proc. pagal ŽOFP skirstytų paramos l÷šų, lygioms galimyb÷ms – 30 
proc. ir regioninei pl÷trai – 51 proc. pagal ŽOFP skirstytų paramos l÷šų.  

 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 

 453 

Pav. 176. Iš ŽOFP teiktos paramos paramos l÷šų pasiskirstymas pagal horizontaliuosius 
prioritetus, proc. nuo pagal ŽOFP paskirstytų paramos l÷šų. 
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Darnus vystymasis. ŽOFP poveikis darnaus vystymosi horizontaliajam prioritetui 

pasireišk÷ per žuvų, vandens išteklių subalansuotą naudojimą ir žmogiškųjų išteklių 
žvejybos srityje racionalesnį panaudojimą bei sudarant geresnes darbo sąlygas ir didinant 
pajamas iš modernizuotos žvejybos arba teikiant kompensacijas pasitraukusiems iš 
žvejybos. Akvakultūros pl÷tra leido geriau panaudoti gausius vidaus vandenų išteklius šalyje 
ir sukurti papildomas ar alternatyvias veiklas dirbantiems ar gyvenantiems kaime. 

Regionin÷ pl÷tra. Šio fondo poveikis regioninei pl÷trai labiau pastebimas pajūrio 
regione – per kompensacijas žvejams, pasitraukusiems iš žvejybos, per žvejybos laivų ir 
žuvų perdirbimo sektoriaus modernizavimą. Poveikis visiems šalies regionams labiau 
išryšk÷jo per akvakultūros pl÷trą, nes ji buvo vykdoma visuose Lietuvos regionuose. 

Lygios galimyb÷s. ŽOFP poveikis lygių galimybių prioritetui neutraliai pasireišk÷ 
integruotu būdu – per vienodų galimybių vyrams ir moterims sudarymą. 

Informacin÷ visuomen÷. ŽOFP finansuotų projektų poveikis informacin÷s 
visuomen÷s pl÷trai buvo nežymus ir pasireišk÷ per naujų žinių įgijimą, naudojant IT. 

Apibendrinant galima teigti, kad ŽOFP poveikis labiausiai išryšk÷jo darnaus 
vystymosi ir regionin÷s pl÷tros srityse. 

 

3.4.1.1 ŽOFP priemon÷. BPD 4.8. priemon÷. Veikla, susijusi su žvejybos laivynu 

Pagal BPD 4.8 priemonę iš finansuotų 34 projektų 8 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus 
vystymosi politikos įgyvendinimui, 26 projektuose darnus vystymasis buvo įvardintas kaip 
pagrindinis tikslas. Vienas projektas teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą ir 
nebuvo projektų, kuriuose tai būtų pagrindinis tikslas. Vienas projektas tur÷jo teigiamą 
poveikį lygių galimybių politikos įgyvendinimui, projektų, kuriuose tai buvo vienas 
pagrindinių tikslų, nebuvo. 10 projektų tur÷jo teigiamą poveikį regionin÷s politikos 
įgyvendinimui, 24 projektų tai buvo vienas pagrindinių tikslų.  
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Pav. 177. BPD 4.8 priemon÷s atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD 4.8 priemonę teko projektams, kuriuose 

vienu pagrindinių tikslų įvardintas darnus vystymasis ir regionin÷ pl÷tra (abiem 
horizontaliesiems prioritetams buvo skirta po 70 proc. priemon÷s l÷šų), projektų, kuriuose 
vienu pagrindinių tikslų įvardinta informacin÷s visuomen÷s pl÷tra ar lygios galimyb÷s, 
nebuvo. Teigiamą poveikį darniam vystymuisi dariusiems projektams teko 30 proc. 
priemon÷s l÷šų, informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – 8 proc. priemon÷s l÷šų, lygioms 
galimyb÷ms – 8 proc. ir regioninei pl÷trai – 30 proc. priemon÷s l÷šų.  

 
Pav. 178. BPD 4.8 priemon÷s paramos l÷šų pasiskirstymas pagal horizontaliuosius 
prioritetus, proc. nuo priemonei paskirstytų l÷šų. 
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Regionin÷ pl÷tra. BPD 4.8 priemon÷s poveikis regionin÷s pl÷tros horizontaliajam 

prioritetui buvo labiau neutralus ir pasireišk÷ tik pajūrio regione, nes d÷l priemon÷s 
specifikos pagrindin÷ šios priemon÷s veikla gal÷jo būti vykdoma tik šiame regione. Kita 
vertus, pasitraukimas iš žvejybos verslo ar persiorientavimas į kitas su žvejyba susijusias 
veiklas leido pajūrio regiono gyventojams užtikrinti stabilesnį pragyvenimo šaltinį. 

Lygios galimyb÷s. BPD 4.8 priemon÷s poveikis lygių galimybių horizontaliajam 
prioritetui buvo labiau neutralus ir pasireišk÷ integruotu būdu, sudarant sąlygas dalyvauti 
projektuose ir naudotis projektuose sukurtais rezultatais ir vyrams, ir moterims.  

Informacin÷ visuomen÷. Šios priemon÷s poveikis informacin÷s visuomen÷s pl÷trai 
buvo labiau neutralus d÷l BPD 4.8 priemon÷s specifikos (pagrindin÷ veikla – senų žvejybinių 
laivų utilizavimas).  

Darnus vystymasis. Pagal BPD 4.8 priemonę poveikis darniam vystymuisi pasireišk÷ 
sumažinus per didelius žvejybos paj÷gumus, kurių naudojimas gr÷s÷ menkių populiacijos 
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išsaugojimui. Utilizavus senus žvejybinius laivus sumaž÷jo neigiamas poveikis aplinkai, 
vandens tarša, buvo užtikrintas nepageidaujamos žuvų priegaudos maž÷jimas.  

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD 4.8 priemon÷s specifiką šios priemon÷s 
projektų poveikis labiausiai išryšk÷jo darnaus vystymosi ir regionin÷s pl÷tros srityse. 

  

3.4.1.2 ŽOFP priemon÷. BPD 4.9. priemon÷. Vandens išteklių apsauga ir pl÷tra, 
žuvininkyst÷, žvejybos uosto įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir 
žvejyba vidaus vandenyse 

Pagal BPD 4.9 priemonę iš finansuotų 19 projektų 12 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus 
vystymosi politikos įgyvendinimui, 7 projektuose darnus vystymasis buvo įvardintas kaip 
pagrindinis tikslas. 8 projektai teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą ir nebuvo 
projektų, kuriuose tai būtų pagrindinis tikslas. 15 projektų tur÷jo teigiamą poveikį lygių 
galimybių politikos įgyvendinimui ir nebuvo projektų, kuriuose tai būtų pagrindinis tikslas. 
15 projektų tur÷jo teigiamą poveikį regionin÷s pl÷tros politikos įgyvendinimui, 4 projektuose 
tai buvo vienas pagrindinių tikslų.  

 
Pav. 179. BPD 4.9 priemon÷s atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD 4.9 priemonę teko projektams, kuriuose 

vienu pagrindinių tikslų įvardintas darnus vystymasis (30 proc. priemon÷s l÷šų), pagal kitus 
horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, kuriuose vienu pagrindinių 
tikslų įvardinta regionin÷ pl÷tra, teko 8 proc. priemon÷s l÷šų, projektų, kuriuose vienu 
pagrindinių tikslų įvardinta informacin÷s visuomen÷s pl÷tra ar lygios galimyb÷s, nebuvo. 
Teigiamą poveikį darniam vystymuisi dariusiems projektams teko 70 proc. priemon÷s l÷šų, 
informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – 79 proc. priemon÷s l÷šų, lygioms galimyb÷ms – 76 proc. 
ir regioninei pl÷trai – net 92 proc. priemon÷s l÷šų.  
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Pav. 180. BPD 4.9 priemon÷s paramos l÷šų pasiskirstymas pagal horizontaliuosius 
prioritetus, proc. nuo priemonei paskirstytų l÷šų. 
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Regionin÷ pl÷tra. BPD 4.9 priemon÷s poveikis regionin÷s pl÷tros horizontaliajam 

prioritetui pasireišk÷ per investicijų į akvakultūrą, vidaus vandenų žvejybą, uosto įrenginius 
pritraukimą ir darbo vietų sukūrimą visuose regionuose, nes vidaus vandenų ir akvakultūros 
veikla buvo pl÷tojama visoje Lietuvoje. Be to, taip pl÷tota alternatyvi arba lygiagreti žem÷s 
ūkiui veikla, sudariusi galimybes gauti papildomų pajamų, mažindama regionų ekonominius 
ir socialinius skirtumus. Žvejybos uosto įrenginių atnaujinimas tur÷jo teigiamos įtakos 
pajūrio regiono pl÷trai. 

Lygios galimyb÷s. BPD 4.9 priemon÷s poveikis lygių galimybių horizontaliajam 
prioritetui buvo labiau neutralus ir pasireišk÷ integruotu būdu, sudarant sąlygas dalyvauti 
projektuose ir naudotis juose sukurtais rezultatais ir vyrams, ir moterims. 

 Informacin÷ visuomen÷. Šios priemon÷s poveikis informacin÷s visuomen÷s pl÷trai 
buvo labiau neutralus d÷l BPD 4.9 priemon÷s veiklų specifikos. 

Darnus vystymasis. Investicijos į uosto įrengimus, akvakultūros ir žuvų perdirbimo 
įmonių modernizavimas sumažino taršos riziką. Gyvųjų vandens išteklių apsauga ir pl÷tra 
tur÷jo teigiamos įtakos vertingų žuvų išteklių atkūrimui, tod÷l priemon÷ užtikrino 
aplinkosauginį poveikį, kuris atitinka darnaus vystymosi prioritetą. 

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD 4.9 priemon÷s specifiką šios priemon÷s 
projektų poveikis labiausiai išryšk÷jo darnaus vystymosi ir regionin÷s pl÷tros srityse. 

 

3.4.1.3 ŽOFP priemon÷. BPD 4.10. priemon÷. Kita veikla (susijusi su 
žuvininkyste) 

Pagal BPD 4.10 priemonę, iš finansuotų 73 projektų 2 tur÷jo teigiamą poveikį darnaus 
vystymosi politikos įgyvendinimui, viename projekte darnus vystymasis buvo įvardintas kaip 
pagrindinis tikslas. 1 projektas teigiamai veik÷ informacin÷s visuomen÷s pl÷trą ir nebuvo 
projektų, kuriuose tai būtų pagrindinis tikslas. 4 projektai tur÷jo teigiamą poveikį lygių 
galimybių politikos įgyvendinimui ir nebuvo projektų, kuriuose tai būtų pagrindinis tikslas. 
38 projektai tur÷jo teigiamą poveikį regionin÷s pl÷tros politikos įgyvendinimui, 5 
projektuose tai buvo vienas pagrindinių tikslų.  
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Pav. 181. BPD 4.10 priemon÷s atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų skaičius). 
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Didžiausia paramos l÷šų dalis pagal BPD 4.10 priemonę teko projektams, kuriuose 

vienu pagrindinių tikslų įvardintas darnus vystymasis (17 proc. priemon÷s l÷šų), pagal kitus 
horizontaliuosius prioritetus l÷šos pasiskirst÷ taip: projektams, kuriuose vienu pagrindinių 
tikslų įvardinta regionin÷ pl÷tra, teko 14 proc. priemon÷s l÷šų, projektų, kuriuose vienu 
pagrindinių tikslų įvardinta informacin÷s visuomen÷s pl÷tra ar lygios galimyb÷s, nebuvo. 
Teigiamą poveikį darniam vystymuisi dariusiems projektams teko 8 proc. priemon÷s l÷šų, 
informacin÷s visuomen÷s pl÷trai – 7 proc. priemon÷s l÷šų, lygioms galimyb÷ms – 22 proc. ir 
regioninei pl÷trai – net 80 proc. priemon÷s l÷šų.  

 
Pav. 182. BPD 4.10 priemon÷s paramos l÷šų pasiskirstymas pagal horizontaliuosius 
prioritetus, proc. nuo priemonei paskirstytų l÷šų. 

100%

8% 7%

22%

80%

17% 14%

0% 0%
6%

78%

93%

75%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Visi projektai Darnus
vystymas

Informacin÷
visuomen÷

Lygios galimyb÷s Regionin÷ pl÷tra

Visi projektai Teigiamas Pagrindinis tikslas Neutralus

 
 
Regionin÷ pl÷tra. BPD 4.10 priemon÷s poveikis regioninei pl÷trai buvo labiau 

neutralus ir mažesnis nei planuotas, pvz., numatyta, kad priemon÷ tur÷s teigiamos įtakos 
regionų pl÷trai, nes smulkūs kolektyviniai priekrant÷s projektai bus įgyvendinami 
regionuose, kurie yra priklausomi nuo žuvininkyst÷s, tod÷l bus išsaugotos darbo vietos ir 
pakils ekonominis regiono lygis. Tačiau n÷ vienas projektas pagal priemon÷s veiklos sritį 
„Kolektyviniai mažos apimties priekrant÷s žvejybos projektai“, nebuvo pateiktas. Didžiausio 
pareišk÷jų d÷mesio sulauk÷ BPD 4.10 priemon÷s veiklos sritis ,,Kompensacijos žvejams, 
netekusiems darbo žvejybos laive d÷l jo veiklos atidavimo į metalo laužą“, tačiau ir jos 
taikymo mastas buvo nepakankamas (paremtas 71 žvejys), kad padarytų poveikį regiono, 
kuriame buvo įgyvendinama min÷ta veiklos sritis, ekonominei ar socialinei raidai. Be to, 
priemon÷ yra kompensacinio pobūdžio, tod÷l negal÷jo tur÷ti bent kiek reikšmingesn÷s įtakos 
regiono vystymui, nors daugiausia pareišk÷jų siejo savo projektus su šiuo horizontaliuoju 
prioritetu. 
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Lygios galimyb÷s. BPD 4.10 priemon÷s poveikis lygių galimybių horizontaliajam 
prioritetui buvo labiau neutralus ir pasireišk÷ integruotu būdu, sudarant sąlygas dalyvauti 
projektuose ir naudotis juose sukurtais rezultatais ir vyrams, ir moterims. 

Informacin÷ visuomen÷. Šios priemon÷s poveikis informacin÷s visuomen÷s pl÷trai 
buvo labiau neutralus d÷l BPD 4.10 priemon÷s kompensacinio pobūdžio. 

Darnus vystymasis. BPD 4.10 priemon÷s poveikis labiau neutralus ir nežymus, 
išryšk÷jo per žuvų išteklių išsaugojimą, racionalesnį žmogiškųjų išteklių panaudojimą, 
diversifikuojant ūkinę veiklą, ir žvejybos laivų metalo galimo perdirbimo į antrines žaliavas, 
taip tausojant gamtinius išteklius ir mažinant aplinkos taršą metalo laužu. 

Apibendrinant galima teigti, kad pagal BPD 4.10 priemon÷s specifiką šios priemon÷s 
projektų poveikis labiausiai išryšk÷jo darnaus vystymosi ir regionin÷s pl÷tros srityse. 
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4. BPD įgyvendinimo administravimas ir valdymas 
 

4.1. TP panaudojimas 

TP l÷šomis buvo užtikrintas BPD įgyvendinimas. TP buvo teikiama pagal BPD V 
prioriteto „Technin÷ parama“, kuriai įvykdyti skirta 35 806 906 EUR (iš jų 26 855 180 EUR – 
SF l÷šos), BPD 5.1 priemonę „Parama programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir 
kontrolei (ERPF)“ (jai skirta 14 451 727 EUR SF ir 4 817 242 EUR bendrojo finansavimo 
l÷šų; toliau – BPD 5.1 priemon÷) ir BPD 5.2 priemonę „Programos viešumas ir vertinimas 
(ESF)“ (jai skirta 12 403 453 EUR ES SF ir 4 134 484 EUR bendrojo finansavimo l÷šų; toliau 
– BPD 5.2 priemon÷; toliau kartu – TP priemon÷s).      

Iš viso pagal BPD V prioritetą buvo įgyvendintas 131 projektas.  
 
TP teisinis reglamentavimas  
 
TP priemonių išlaidos buvo finansuojamos pagal Reglamento Nr. 448 priedo 11 

taisyklę.  
TP projektų paraiškų teikimo, vertinimo, atrankos, projektų išlaidų apmok÷jimo ir 

įgyvendinimo priežiūros procedūros buvo nustatytos TP taisykl÷se. Kai TP projektų 
finansavimo ir administravimo nereglamentavo TP taisykl÷s ar VI parengtos paraiškų pagal 
BPD V prioritetą teikimo, vertinimo ir sutarčių pasirašymo instrukcijos, buvo taikomos 
Administravimo ir finansavimo taisykl÷s. 

 
TP administravimas  
 
Pagal Atsakomyb÷s taisykles už TP priemonių administravimą buvo atsakinga FM, kuri 

atliko BPD VI funkcijas. ĮI funkcijas atliko CPVA. 
Siekiant SF paramą administruojančioms institucijoms palengvinti TP l÷šų naudojimą, 

TP priemon÷ms buvo nustatyta į įprastas LR valstyb÷s biudžeto l÷šų naudojimo procedūras 
panaši TP l÷šų skyrimo ir išmok÷jimo tvarka. VI reng÷ ir tvirtino kvietimo teikti paraiškas 
dokumentaciją (gaires pareišk÷jams, paraiškų formas ir t. t.), siekdama užtikrinti paraiškų 
vertinimo objektyvumą, kai TP parama buvo teikiama SF paramą administruojančioms 
institucijoms pagal BPD 5.2 priemonę, atliko CPVA paraiškų ir projektų naudos ir kokyb÷s 
vertinimą, pri÷m÷ sprendimus d÷l TP paramos skyrimo ir atliko kitas funkcijas. CPVA skelb÷ 
kvietimus teikti paraiškas, pri÷m÷ ir registravo paraiškas (išskyrus pačios – tai dar÷ VI), 
vertino paraiškas, tikrino ir tvirtino išlaidų tinkamumą finansuoti ir atliko kitas Atsakomyb÷s 
taisykl÷se nustatytas ĮI funkcijas.  

TP buvo skiriama taikant vieną iš dviejų paramos skyrimo procedūrų – tiesioginio 
finansavimo skyrimo (skelbiant kvietimus teikti paraiškas pagal BPD 5.1 priemonę ir BPD 
5.2 priemonę, kai TP parama buvo skiriama savivaldybių teritorijų ar jų dalių (miestų ir 
miestelių) bendrojo planavimo dokumentams ir apskričių teritorijų bendriesiems 
(generaliniams) planams rengti) arba ribotos trukm÷s paramos skyrimo (skelbiant kvietimus 
teikti paraiškas pagal BPD 5.2 priemonę, išskyrus atvejus, kai TP parama buvo skiriama 
savivaldybių teritorijų ar jų dalių (miestų ir miestelių) bendrojo planavimo dokumentams ir 
apskričių teritorijų bendriesiems (generaliniams) planams rengti). Atsižvelgdama į 
institucijos administruojamų BPD priemonių apimtį ir projektų skaičių, VI kiekvienam 
kvietimui teikti paraiškas nustatydavo maksimalius TP limitus, taikomus pareišk÷jui, 
rengiant ir teikiant paraiškas pagal BPD 5.1 priemonę. Pritaikius tiesioginio finansavimo 
skyrimo procedūrą CPVA, VI patvirtinus kvietimo teikti paraiškas dokumentaciją, tiesiogiai 
pasiūlydavo iš anksto numatytiems pareišk÷jams teikti paraišką. Ribotos trukm÷s paramos 
skyrimo procedūros atveju kvietimo teikti paraiškas dokumentacija buvo skelbiama viešai. 
Paraiškos pagal BPD 5.1 priemonę buvo vertinamos dviem etapais – administracin÷s 
atitikties ir tinkamumo skirti paramą, pagal BPD 5.2 priemonę trimis etapais – 
administracin÷s atitikties, tinkamumo skirti paramą, projekto naudos ir kokyb÷s vertinimo. 
Paraiškos projektų atrankos komitetuose svarstytos tik tais atvejais, kai TP parama buvo 
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skiriama savivaldybių teritorijų ar jų dalių (miestų ir miestelių) bendrojo planavimo 
dokumentams ir apskričių teritorijų bendriesiems (generaliniams) planams rengti. 

 
BPD 5.1 priemon÷s įgyvendinimas ir vertinimas  
 
Pagrindinis BPD 5.1 priemon÷s tikslas – užtikrinti BPD parengimo, vertinimo, 

priežiūros veiksmų kokybę ir veiksmingumą visais administravimo lygiais.  
BPD 5.1 Priemon÷s uždaviniai: 
− užtikrinti tinkamą priskirtų valdymo funkcijų finansavimą; 
− garantuoti tinkamą BPD audito atlikimą; 
− užtikrinti tinkamą BPD parengimą ir veiksmingą įgyvendinimą;  
− užtikrinti kompiuterizuotos valdymo, steb÷senos ir vertinimo informacin÷s 
sistemos funkcionavimą.   

Galutiniai naudos gav÷jai buvo – VI, MI, AKI, TI ir ĮI, institucijos, atsakingos už veiklos 
atrankinius patikrinimus, taip pat institucijos, atsakingos už 2007–2013 m. SF paramos 
veiksmų programų rengimą. 

Pasiekimo, rezultato ir poveikio rodikliai šioje priemon÷je buvo netaikomi. Intervencijų 
srities kodas 411 – programos parengimas, įgyvendinimas, priežiūra, viešumas (100 proc.). 

Pagal BPD 5.1 priemonę įgyvendinti 44 projektai, kuriems buvo skirta 19 268 969,00 
EUR (iš jų – 14 451 727,00 EUR – ERPF l÷šų). 

 
Lentel÷ 113. TP pagal BPD 5.1 priemonę panaudojimas. 

Pagrindin÷s BPD 5.1 priemon÷s l÷šų 
naudojimo sritys 

Poveikis 

1. SF paramos administravimo funkcijas 
atliekančių valstyb÷s tarnautojų ir 
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 
darbo užmokesčio apmok÷jimas.  

1. Buvo sudarytos galimyb÷s SF paramą administruojančiose 
institucijose įdarbinti kvalifikuotus valstyb÷s tarnautojus ir 
darbuotojus pagal darbo sutartis. Taip buvo išspręsta pagrindin÷ BPD 
įgyvendinimo pradžioje kilusi problema d÷l nepakankamų žmogiškųjų 
išteklių SF paramą administruojančiose institucijose, kuri sąlygojo 
kartais nepakankamai kokybišką Atsakomyb÷s taisykl÷mis pavestų 
SF paramos administravimo funkcijų atlikimą ir nepakankamai 
sparčią BPD įgyvendinimo pradžią. Rekomendacija d÷l poreikio SF 
paramą administruojančiose institucijose įdarbinti daugiau darbuotojų 
taip pat buvo pateikta EK ir VK audito, institucijų, atsakingų už 
veiklos atrankinius patikrinimus, ataskaitose.  
Reikia pažym÷ti, kad naudodamos TP l÷šas, SF paramą 
administruojančios institucijos, kurių teisinis statusas buvo 
biudžetin÷s įstaigos, susidūr÷ su LR teis÷s aktų nustatytais 
apribojimais samdyti darbuotojus. Ši problema išspręsta pri÷mus LRV 
2006 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 1325 „D÷l valstyb÷s institucijų 
ir įstaigų administracinių geb÷jimų stiprinimo iš LR valstyb÷s biudžeto 
ES struktūrin÷s, kitos ES finansin÷s paramos ir tarptautin÷s 
finansin÷s paramos programų TP l÷šų“ (Žin., 2006, Nr. 141-5427), 
nustatantį maksimalų pareigybių, apmokamų iš TP l÷šų, skaičių SF 
paramą administruojančiose institucijose. 
TP l÷šos pad÷jo užtikrinti operatyvų ir efektyvų SF paramą 
administruojančių institucijų funkcijų vykdymą ir sudar÷ prielaidas 
tinkamai įgyvendinti BPD. 

2. SF paramos administravimo funkcijas 
atliekančių valstyb÷s tarnautojų ir 
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 
nuolatinis kvalifikacijos k÷limas ir 
administracinių geb÷jimų stiprinimas 
(mokymai, seminarai, dalyvavimas 
konferencijose, užsienio lektorių paskaitos 
ir t. t.). 

2. SF parama Lietuvai buvo naujas dalykas, jos administravimo 
mechanizmas skyr÷si nuo LR valstyb÷s biudžeto l÷šų valdymo 
principo ir tik ribotas skaičius SF paramos administravimo funkcijas 
atliekančių darbuotojų tur÷jo patirties tvarkyti prieš stojimą į ES 
Lietuvai teiktą finansinę paramą, tod÷l vienas pagrindinių BPD 
administravimo problemas sąlygojusių veiksnių buvo SF paramą 
administruojančių institucijų darbuotojų patirties valdyti ES paramą 
stoka ir nepakankamai stiprūs administraciniai geb÷jimai. TP l÷šos 
sudar÷ galimybes kelti SF paramą tvarkančių institucijų darbuotojų 
kvalifikaciją, sustiprinti jų administracinius geb÷jimus, nuolat 
tobulintis ir dalyvauti mokymuose Lietuvoje bei kitose ES šalyse. 

3. SF paramos administravimo funkcijas 
atliekančių valstyb÷s tarnautojų ir 
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 
kokybiškų darbo vietų įrengimas (baldų ir 
įrangos įsigijimas, kompiuterin÷s ir 
programin÷s įrangos, patalpų nuomos, 
eksploatavimo, draudimo, 
telekomunikacijų, pašto paslaugų, 
transporto priemonių nuomos ir kitos 

3. Buvo sudarytos sąlygos SF paramos administravimo funkcijas 
atliekančius valstyb÷s tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal 
darbo sutartis, aprūpinti kokybiškomis darbo vietomis ir reikalingomis 
darbo priemon÷mis.  
Prad÷jus įgyvendinti BPD, siekiant užtikrinti kokybišką jo 
administravimą, reik÷jo įdarbinti daugiau valstyb÷s tarnautojų ir 
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kuriems reik÷jo įrengti 
darbo vietas ir suteikti darbo priemones. SF paramą 
administruojančių institucijų turimų valstyb÷s biudžeto l÷šų 
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Pagrindin÷s BPD 5.1 priemon÷s l÷šų 
naudojimo sritys 

Poveikis 

išlaidos). kokybiškoms darbo vietoms įrengti ir reikalingomis darbo 
priemon÷mis aprūpinti nebūtų pakakę.  
TP l÷šos, skirtos SF paramos administravimo funkcijas atliekantiems 
valstyb÷s tarnautojams ir darbuotojams įrengti kokybiškas darbo 
vietas, tur÷jo netiesiogin÷s teigiamos įtakos ir SF paramą 
administruojančių institucijų darbo kokybei. 

4. SFMIS sukūrimas, SFMIS palaikymo 
paslaugų pirkimas ir duomenų saugos 
užtikrinimas.    

4. Buvo užtikrintas Reglamento Nr. 1260/1999 34 straipsnio 1 dalies 
a punkte nustatyto reikalavimo VI sukurti sistemą patikimai 
finansinei ir statistinei informacijai apie BPD įgyvendinimą rinkti, 
fiziniams ir finansiniams rodikliams, nurodytiems BPD priede, 
prižiūr÷ti, duomenų perdavimui pagal valstyb÷s nar÷s ir EK 
suderintus susitarimus įgyvendinimas. Sudarytos sąlygos tinkamai ir 
efektyviai atlikti BPD įgyvendinimo priežiūrą.  

5. Priežiūros komiteto BPD įgyvendinimo 
priežiūrai atlikti (toliau – Priežiūros 
komitetas) ir įvairių darbo grupių pos÷džių 
organizavimas.  
 

5. Buvo užtikrintas Reglamento Nr. 1260/1999 35 straipsnyje 
nustatytų Priežiūros komiteto funkcijų vykdymas, tinkamas BPD 
įgyvendinimo priežiūros atlikimas. Atsižvelgiant į įvairių darbo grupių, 
sudarytų iš SF paramą administruojančių institucijų, kitų 
suinteresuotų institucijų, socialinių-ekonominių ir regioninių 
partnerių, pateiktus pasiūlymus, tobulinta BPD valdymo ir kontrol÷s 
sistema.  

6. Audito, patikrų vietoje ir veiklos 
atrankinių patikrinimų organizavimas ir 
atlikimas.  

6. Užtikrintas ES reglamentų reikalavimus atitinkančios BPD valdymo 
ir kontrol÷s sistemos veikimas ir jos nuolatinis tobulinimas, efektyvi 
BPD įgyvendinimo priežiūra ir tinkamas BPD l÷šų panaudojimas.    

7. Prekių ir paslaugų, padedančių užtikrinti 
SF paramos efektyvų valdymą, pirkimas 
(išorinių ekspertų, reikalingų paraiškų 
vertinimui ir projektų atrankai atlikti, 
samdymas, konsultavimo ir kitų su BPD 
įgyvendinimu susijusių paslaugų pirkimas).   

7. Ekspertų, konsultavimo ir kitų su BPD įgyvendinimu susijusių 
paslaugų pirkimas pad÷jo kelti SF paramą administruojančių 
institucijų kvalifikaciją, sustiprinti jų administracinius geb÷jimus ir 
užtikrinti šių institucijų atliekamų funkcijų kokybę.  

8. Konferencijų ir kitų renginių, tiesiogiai 
susijusių su priskirtomis SF paramos 
administravimo funkcijomis, 
organizavimas, dalyvavimas juose.   

8. Siekiant supažindinti galimus pareišk÷jus su SF paramos 
teikiamomis galimyb÷mis ir reikalavimais šiai paramai gauti, buvo 
organizuojami seminarai ir konferencijos. Sprendžiant BPD 
įgyvendinimo pradžioje kilusią problemą d÷l nepakankamos pateiktų 
paraiškų kokyb÷s, galimiems pareišk÷jams buvo organizuojami 
mokymai.     

9. Išlaidos, susijusios su pasirengimu 
administruoti 2007–2013 m. SF paramą 
(komandiruočių išlaidos, darbuotojų 
atlyginimai, konsultavimo paslaugų ES 
fondų intervencijos planavimo ir poveikio 
vertinimo srityse išlaidos, komisijos 
Lietuvos 2007–2013 m. SF paramos 
panaudojimo strategijai rengti ir veiksmų 
programoms nustatyti pos÷džių 
organizavimo išlaidos).  

10. Sudarytos galimyb÷s parengti kokybiškus 2007–2013 m. SF 
paramos programavimo dokumentus ir pasiruošti administruoti 
2007–2013 m. SF paramą. 

 
Lentel÷ 114. Iš viso nuo BPD įgyvendinimo pradžios išmok÷tos ir pripažintos 
deklaruotinomis EK BPD 5.1 priemon÷s išlaidos EUR. 

Viešosios l÷šos 
Metai 

iš viso SF l÷šos ES dalis     
(%) 

nacionalin÷s 
l÷šos 

Iš viso proc. nuo 
BPD 5.1 priemonei 

skirtų l÷šų 
1 2=3+5 3 4 5 6 

BPD priede 
numatyta 
suma 

19 268 969,00 14 451 727,00 75,00 4 817 242,00 100 

2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
2005 1 166 319,18 874 739,39 75,00 291 579,79 6,05 
2006 4 465 747,34 3 349 339,47 75,00 1 116 407,87 23,18 
2007 4 896 552,41 3 672 414,29 75,00 1 224 138,12 25,41 
2008 5 013 243,08 3 759 932,31 75,00 1 253 310,77 26,02 
2009 3 665 201,49 2 748 843,66 75,00 916 357,83 19,02 
IŠ VISO 19 207 063,50 14 405 269,12 75,00 4 801 794,38 99,68 

 
BPD 5.2 priemon÷s įgyvendinimas ir vertinimas  
 
Pagrindinis BPD 5.2 priemon÷s tikslas – gerinti visuomen÷s informuotumą apie SF 

paramą, įtraukti kuo daugiau partnerių į SF paramos planavimo ir priežiūros procesus, 
užtikrinti veiksmingą būsimų investicijų planavimą.  
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Priemon÷s uždaviniai: 
− informuoti visuomenę apie BPD rezultatus visoje šalyje; 
− teikti informaciją apie BPD ir užtikrinti, kad SF l÷šomis gal÷tų pasinaudoti kuo 
didesnis ir įvairesnis partnerių skaičius;   

− vertinti BPD, rengti studijas, organizuoti seminarus, įskaitant seminarus, kurių 
tikslas – visais lygiais pagerinti administracinius geb÷jimus;  

− teikti paramą tyrimams ir studijoms (įskaitant teritorijų planavimo dokumentų 
rengimą), kurie pagerins ir sutelks d÷mesį į dabartines ir būsimas SF paramos 
sritis, taip pat parengti dokumentaciją, kuri būtų darnios pl÷tros pagrindas; 

− skatinti vertinimo geb÷jimų pl÷trą; 
− teikti konsultacijas ir informaciją apie BPD administravimą ir remti strategiškai 
pagrįstą, kompetentingą l÷šų valdymą; 

− remti kompiuterizuotų valdymo, priežiūros, vertinimo sistemų įsigijimą ir įdiegimą. 
Galutiniai naudos gav÷jai – VI, MI, TI ir ĮI, institucijos, atsakingos už 2007–2013 m. 

SF paramos veiksmų programų rengimą, savivaldyb÷s, AM (išskyrus padalinį, atliekantį TI 
funkcijas), apskričių viršininkų administracijos. 

Pasiekimo, rezultato ir poveikio rodikliai šioje priemon÷je buvo netaikomi. Intervencijų 
srities kodai 411 – programos parengimas, įgyvendinimas, priežiūra ir viešumas (1,61 
proc.), 412 – vertinimas (4,71 proc.), 413 – tyrimai (63,73 proc.), 415 – visuomenei skirta 
informacija (29,95 proc.).  

Pagal BPD 5.2 priemonę įgyvendinti 87 projektai, kuriems buvo skirta 16 537 937,00 
EUR (iš jų – 12 403 453,00 EUR – ESF l÷šų).  

 
Lentel÷ 115. TP pagal BPD 5.2 priemonę panaudojimas. 

Pagrindin÷s BPD 5.2 priemon÷s l÷šų naudojimo sritys Nauda 

1. Potencialių pareišk÷jų ir projektų vykdytojų 
informavimas – interneto svetainių sukūrimas, 
televizijos ir radijo laidų, specialių gairių paruošimas ir 
išleidimas, tikslin÷ms grup÷ms skirtų leidinių, brošiūrų 
ar lankstinukų parengimas, spausdinimas ir t. t. 

1. TP l÷šomis buvo garantuotas kokybiškas potencialių 
pareišk÷jų informavimas apie BPD, užtikrintas kvietimų 
teikti paraiškas dokumentacijos ir SF paramos 
administravimą reglamentuojančių teis÷s aktų 
prieinamumas.  
Pažym÷tina, kad prad÷jus įgyvendinti BPD, pareišk÷jų 
aktyvumas pagal atskiras BPD priemones buvo 
nevienodas, pasteb÷ta tendencija, kad projektus rengia 
ir paraiškas daugiausia teikia didžiausiuose Lietuvos 
miestuose registruoti pareišk÷jai, nors mažesni miestai 
ir savivaldyb÷s, kurių pareišk÷jai buvo mažiau aktyvūs, 
susiduria su didesniais ekonominiais ir socialiniais 
sunkumais. Naudojant TP l÷šas, informuojant 
potencialius pareišk÷jus ir projektų vykdytojus, buvo 
sudarytos galimyb÷s pasinaudoti SF parama. 

2. Visuomen÷s informavimas, konsultacijų ir 
informacijos apie BPD administravimą teikimas 
(visuomen÷s informavimo kampanijos, diskusijos, 
informacin÷s medžiagos paruošimas, lektorių paslaugos, 
transporto ir kitos susijusios išlaidos).       

2. Viena pagrindinių problemų, d÷l kurios BPD l÷šų 
panaudojimas BPD įgyvendinimo pradžioje vyko l÷tai, 
buvo nepakankama pateiktų paraiškų kokyb÷, ypač 
parengtų pareišk÷jų iš mažesnių miestų ir savivaldybių. 
Atsižvelgiant į tai, pasinaudojus BPD 5.2 priemon÷s 
l÷šomis buvo teikiama informacija visuomenei ir 
potencialiems pareišk÷jams apie BPD, ypač 
pareišk÷jams regionuose, ir tokiu būdu stiprinami 
pareišk÷jų administraciniai geb÷jimai planuoti projektus 
ir parengti kokybiškas paraiškas. Prad÷jus naudoti pagal 
BPD 5.2 priemonę teikiamą TP, pager÷jo visuomen÷s 
informuotumas apie BPD ir pagal BPD įgyvendinamų 
projektų teikiamą naudą šaliai, buvo sudarytos geresn÷s 
sąlygos ir prieinamumas potencialiems pareišk÷jams bei 
projektų vykdytojams gauti reikiamą informaciją ir 
dokumentus.  

3. BPD vertinimas BPD, BPD priemonių ir projektų 
lygmenimis.   

3. TP l÷šomis buvo įgyvendinti Reglamente Nr. 
1260/1999 nustatyti reikalavimai d÷l BPD vertinimo. 
Atsižvelgiant į BPD vertinimo rezultatus buvo nuolat 
tobulinama BPD valdymo ir kontrol÷s sistema, rengiami 
2007–2013 m. SF paramos programavimo dokumentai, 
kuriama 2007–2013 m. SF paramos valdymo ir 
kontrol÷s sistema. 

4. Studijos ir tyrimai. 4. Atsižvelgiant į TP l÷šomis finansuotų studijų ir tyrimų 
rezultatus buvo tobulinama BPD valdymo ir kontrol÷s 
sistema, atliekama BPD įgyvendinimo priežiūra, 
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Pagrindin÷s BPD 5.2 priemon÷s l÷šų naudojimo sritys Nauda 

rengiami 2007–2013 m. SF paramos programavimo 
dokumentai. Tokiu būdu, panaudojant TP l÷šomis 
finansuotų studijų ir tyrimų rezultatus, sudarytos 
galimyb÷s užtikrinti efektyvesnį BPD įgyvendinimą ir 
geriau pasirengti 2007–2013 m. SF paramos 
panaudojimui.   

5. Vertinimo geb÷jimų stiprinimas (SF paramą 
administruojančių institucijų valstyb÷s tarnautojų ir 
darbuotojų mokymai, vertinimo metodin÷s medžiagos 
rengimas, renginiai, skirti vertinimo rezultatams 
viešinti, žinioms apie vertinimą skleisti ir pan.). 

5. Buvo sustiprinti SF paramą administruojančių 
institucijų vertinimo geb÷jimai, taip garantuojant BPD 
vertinimo kokybę, taip pat sudarytos galimyb÷s 
užtikrinti efektyvesnį 2007–2013 m. SF paramos 
vertinimą. 
Pažym÷tina, kad vertinimas iki BPD įgyvendinimo 
nebuvo taip plačiai naudojamas viešajame 
administravime, nepriklausomų vertintojų ir SF paramą 
administruojančių institucijų darbuotojų vertinimo 
geb÷jimai buvo nepakankami.  

6. Savivaldybių teritorijų ar jų dalių (miestų ir miestelių) 
bendrojo planavimo dokumentų ir apskričių teritorijų 
bendrųjų (generalinių) planų rengimas.   

6. Savivaldybių teritorijų ar jų dalių (miestų ir miestelių) 
bendrojo planavimo dokumentų ir apskričių teritorijų 
bendrųjų (generalinių) planų rengimas sudar÷ prielaidas 
savivaldybių ir apskričių teritorijų darniam vystymuisi, 
prisid÷jo prie regionin÷s pl÷tros horizontaliojo prioriteto 
įgyvendinimo.  
Naudojant TP l÷šas parengti savivaldybių teritorijų ar jų 
dalių (miestų ir miestelių) bendrojo planavimo 
dokumentai ir apskričių teritorijų bendrieji (generaliniai) 
planai naudojami įgyvendinant 2007–2013 m. SF 
paramos veiksmų programas – vadovaujantis šiais 
planais sudaromi regionų projektų sąrašai. 

7. SFMIS pl÷tra. 7. Buvo užtikrintas nuolatinis SFMIS tobulinimas, 
pritaikant SFMIS prie naudotojų poreikių. Tokiu būdu 
sudarytos prielaidos tinkamai ir efektyviai BPD 
įgyvendinimo priežiūrai atlikti.  

 
Lentel÷ 116. Iš viso nuo BPD įgyvendinimo pradžios išmok÷tos ir pripažintos 
deklaruotinomis EK BPD 5.2 priemon÷s išlaidos EUR. 

Viešosios l÷šos 

Metai 
iš viso SF l÷šos 

ES dalis     
(%) 

nacionalin÷s 
l÷šos 

Iš viso proc. 
nuo BPD 5.2 
priemonei 
skirtų l÷šų 

1 2=3+5 3 4 5 6 
BPD priede 

numatyta suma 
16 537 937,00 12 403 452,75 75,00 4 134 484,25 100,00 

2004 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
2005 87 293,23 65 469,92 75,00 21 823,31 0,53 
2006 2 566 770,87 1 914 948,22 75,00 651 822,65 15,52 
2007 6 648 645,07 4 982 403,04 75,00 1 666 242,03 40,20 
2008 8 133 315,55 6 099 988,99 75,00 2 033 326,56 49,18 
2009 542 503,40 406 877,56 75,00 135 625,84 3,28 
IŠ VISO 17 978 528,12 13 469 687,73 75,00 4 508 840,39 108,71 

 
Išvados: 
1. Naudojant TP l÷šas buvo sukurta ES reglamentuose nustatytus reikalavimus 

atitinkanti BPD valdymo ir kontrol÷s sistema, užtikrintas jos veikimas. 
2. TP l÷šos, skirtos SF paramos administravimo funkcijas atliekančių valstyb÷s 

tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčiui 
apmok÷ti, jų administraciniams geb÷jimams stiprinti ir kvalifikacijai kelti, pad÷jo 
užtikrinti tinkamą, operatyvų ir efektyvų SF paramą administruojančių institucijų 
funkcijų vykdymą. 

3. TP projektų įgyvendinimas sudar÷ prielaidas tinkamai ir efektyviai įgyvendinti kitas 
BPD priemones. 

4. Visi pagal TP priemones įvykdyti projektai prisid÷jo prie horizontaliųjų prioritetų – 
informacin÷s pl÷tros, darnaus vystymosi, lygių galimybių ir regionin÷s pl÷tros, 
įgyvendinimo. 
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4.2. BPD administravimas 

 
BPD valdymo ir kontrol÷s sistema 
 
BPD valdymo ir kontrol÷s sistema buvo sukurta vadovaujantis Reglamente Nr. 

1260/1999 ir Reglamente Nr. 438/2001 nustatytais reikalavimais, ir nustatyta LRV nutarimu 
Nr. 649. 

EK pritar÷ Lietuvoje sukurtai BPD valdymo ir kontrol÷s sistemai, patvirtindama BPD, 
kuriame, vadovaujantis Reglamento Nr. 1260/1999 19 straipsnio 3 dalies d punktu, 
pateiktos BPD įgyvendinimo nuostatos, ir pritardama VI kartu su SF paramą 
administruojančiomis institucijomis parengtam BPD valdymo ir kontrol÷s sistemos 
aprašymui. 

BPD valdymo ir kontrol÷s sistema Lietuvoje buvo integruota į esamą Lietuvos viešojo 
administravimo sistemą. Paskiriant už SF paramos, teikiamos pagal BPD, administravimą 
atsakingas institucijas buvo atsižvelgta į šių jų įgytą patirtį administruojant ES finansinę 
paramą (PHARE, ISPA, SAPARD), teiktą iki Lietuvos stojimo į ES, ir atsakomybę už tam tikrų 
sričių ūkio sektorius, kuriems teikiama SF parama.  

Įvertinus LR institucijų turimus žmogiškuosius išteklius, administracinius geb÷jimus, 
LR valstyb÷s biudžeto sandaros mechanizmą ir BPD numatytų l÷šų apimtį, Lietuvoje buvo 
sukurta centralizuota 3 lygių BPD administravimo sistema, sudaryta viena visiems SF VI – 
FM, atliekanti visas ES ir LR teis÷s aktų VI nustatytas funkcijas ir atsakinga už patikimą bei 
veiksmingą SF paramos valdymą pagal ES reglamentus. VI funkcijų vykdymas LR finansų 
ministro 2005 m. geguž÷s 18 d. įsakymu Nr. 1K-162 „D÷l SF l÷šų administravimo ir 
kontrol÷s FM“ FM buvo priskirtas ES sanglaudos politikos ir SF paramos koordinavimo 
departamentui.  

FM, vadovaudamasi Reglamento Nr. 438/2001 2 straipsnio 2 dalimi, VI atsakomybe, 
Atsakomyb÷s taisykl÷mis paved÷ atlikti užduotis TI ir ĮI. TI, kurių funkcijas atliko 7 
ministerijos ir 1 valstyb÷s institucija, buvo atsakingos už joms priskirtų BPD priemonių SF ir 
bendrojo finansavimo l÷šų planavimą, priemonių įgyvendinimą ir priežiūrą. ĮI, kurių 
funkcijas atliko įvairaus juridinio statuso agentūros, atliko projektų įgyvendinimo priežiūros 
funkciją. FM, atsižvelgiant į jos vykdomas funkcijas, taip pat buvo atsakinga už MI ir AKI 
funkcijų atlikimą. 

LR Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. IX-1667 „D÷l pavedimo VK atlikti LR 
gaunamos ES struktūrin÷s paramos auditus“ (Žin., 2003, Nr. 70-3171; 2007, Nr. 108-4402; 
2008, Nr. 126-4795) VK nuo LR naryst÷s ES dienos buvo pavesta atlikti Lietuvoje SF 
programų auditus ir pagal Reglamentą Nr. 438/2001 parengti bei pateikti EK baigiamąją 
audito deklaraciją.  

Funkcijų atskyrimas tarp BPD valdymo ir kontrol÷s sistemos institucijų buvo 
užtikrintas laikantis ES reglamentuose nustatytų reikalavimų ir aprašytas BPD valdymo ir 
kontrol÷s sistemos aprašyme. 

Toks centralizuotas BPD įgyvendinimo administravimo modelis buvo teigiamai 
įvertintas Lietuvos I tikslo programos išankstiniame vertinime, 2003 m. atliktame Centre for 
Staregy & Evaluation Services.  

BPD valdymo ir kontrol÷s sistema pateikiama schemoje. 
 



Kokybinio ir kiekybinio pasiektų Lietuvos 2004–2006 m. BPD tikslų  
ir uždavinių vertinimo galutin÷ ataskaita 

 

 

Pav.  183. BPD valdymo ir kontrol÷s sistema 
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VI, atsižvelgdama į BPD įgyvendinimo metu kilusias problemas, atsakingų institucijų, 
socialinių-ekonominių partnerių teikiamus pasiūlymus, į EK ir VK audito ataskaitose 
pateiktas išvadas ir rekomendacijas, BPD valdymo ir kontrol÷s sistemą nuolat tobulino – 
buvo tikslinamas teis÷s aktuose, reglamentuojančiuose SF paramos administravimą, 
nustatytas institucijų atsakomyb÷s paskirstymas ir funkcijų aprašymas, rengiami min÷tų 
teis÷s aktų detalizavimo dokumentai, metodiniai nurodymai, teikiami paaiškinimai d÷l jų 
taikymo, atliekama VI atsakomybe TI ir ĮI pavestų užduočių vykdymo priežiūra ir kontrol÷ 
(derinant kvietimo teikti projektų paraiškas dokumentaciją, dalyvaujant projektų atrankos 
komitetų darbe, teikiant privalomus vykdyti nurodymus, atliekant patikras projektų 
administravimo ir įgyvendinimo vietose, prižiūrint audito rekomendacijų įgyvendinimą, 
naudojant SFMIS ir pan.), panaudojant TP, stiprinami SF paramą vykdančių institucijų 
administraciniai geb÷jimai ir atliekami kiti sistemos tobulinimo veiksmai.  

Siekdama tobulinti BPD valdymo ir kontrol÷s sistemą, VI dar BPD įgyvendinimo 
pradžioje – 2005 m. organizavo vertinimą „BPD įgyvendinimo sistemos vertinimas“ ir, 
atsižvelgdama į šio vertinimo ataskaitoje pateiktas išvadas bei rekomendacijas, atliko BPD 
valdymo ir kontrol÷s sistemos tobulinimo veiksmus – patikslino SF paramą 
reglamentuojančius teis÷s aktus, SF paramą administruojančių institucijų funkcijas ir 
procedūras, siekiant užtikrinti geresnį vertinimo atlikimą VI įkūr÷ už šios funkcijos atlikimą 
FM atsakingą padalinį ir pan. 

VI, siekdama garantuoti partneryst÷s principo įgyvendinimą, į BPD valdymo ir 
kontrol÷s sistemos tobulinimo procesą įtrauk÷ socialinius-ekonominius ir regioninius 
partnerius. Klausimams, susijusiems su BPD valdymo ir kontrol÷s sistemos tobulinimu, 
spręsti LR finansų ministro 2006 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1K-358 iš SF paramą 
administruojančių institucijų ir NVO atstovų VI sudar÷ darbo grupę, kuri, atsižvelgdama į 
BPD priemonių ir projektų, finansuojamų pagal šias priemones, įgyvendinimą, analizavo BPD 
administravimo sistemos veiklą, keit÷si patirtimi ir geros praktikos pavyzdžiais, teik÷ VI 
siūlymus d÷l BPD administravimo sistemos veikimo tobulinimo ir 2007–2013 m. SF paramos 
administravimo sistemos kūrimo. Atsižvelgiant į šios darbo grup÷s pasiūlymus buvo 
peržiūr÷tos institucijų atliekamos funkcijos, keičiami SF paramos administravimą 
reglamentuojantys teis÷s aktai. 

 
Išvados: 
1. Lietuvoje FM, kaip VI, sukurta BPD valdymo ir kontrol÷s sistema atitiko Reglamente 

Nr. 1260/1999 ir Reglamente Nr. 438/2001 nustatytus reikalavimus SF paramos 
valdymo ir kontrol÷s sistemoms. Tai patvirtina EK, VK atliktų auditų ir institucijų, 
atsakingų už veiklos atrankinius patikrinimus, atliktų patikrinimų rezultatai. 

2. BPD valdymo ir kontrol÷s sistema Lietuvoje buvo integruota į esamą Lietuvos 
viešojo administravimo sistemą ir tur÷jo jai teigiamos įtakos. 

3. VI užtikrino tinkamą BPD valdymo ir kontrol÷s sistemos veikimą. Atsižvelgdama į 
BPD įgyvendinimo laikotarpiu kilusias problemas, VI atliekamos BPD įgyvendinimo 
priežiūros metu nustatytus BPD valdymo ir kontrol÷s sistemos trūkumus, EK ir VK 
audito ataskaitose pateiktas rekomendacijas, atsakingų institucijų ir socialinių-
ekonominių partnerių teikiamus pasiūlymus, VI BPD valdymo ir kontrol÷s sistemą 
nuolat tobulino – tikslino SF paramos administravimą reglamentuojančiuose teis÷s 
aktuose nustatytą institucijų atsakomyb÷s paskirstymą ir funkcijų aprašymą, reng÷ 
min÷tų teis÷s aktų detalizavimo dokumentus, metodinius nurodymus, atsakingoms 
institucijoms teik÷ paaiškinimus d÷l jų taikymo.  

4. EK, VK auditorių ir institucijų, atsakingų už veiklos atrankinius patikrinimus, 
darbuotojų nustatyti BPD valdymo ir kontrol÷s sistemos veikimo trūkumai buvo 
ištaisyti.  

5. Lietuvoje nustatyta dviejų lygių TI sistema sudar÷ prielaidas ilgesniam sprendimų 
pri÷mimui, tačiau tur÷jo teigiamos įtakos BPD įgyvendinimo kontrolei.  

6. BPD valdymo ir kontrol÷s sistema buvo pagrindas kuriant 2007–2013 m. SF 
paramos valdymo ir kontrol÷s sistemą. 
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Teis÷s aktai, užtikrinantys tinkamą SF paramos administravimą, efektyvų jos 
panaudojimą 

 
ES teis÷s aktų, reglamentuojančių SF paramos administravimą, nuostatos buvo 

detalizuotos nacionaliniuose teis÷s aktuose. Pagrindinius teis÷s aktus, reglamentuojančius 
SF paramos, teikiamos pagal BPD, administravimą pareng÷ VI.  

Pagrindinis teis÷s aktas, kuriuo buvo nustatyta SF paramos, teikiamos pagal BPD, 
administravimo sistemą Lietuvoje, – LRV nutarimas Nr. 649, kuriuo patvirtintos 
Atsakomyb÷s taisykl÷s. Šiose taisykl÷se nustatyta institucijų, atsakingų už SF l÷šų, skirtų 
BPD įgyvendinti, administravimą (VI, MI, TI ir ĮI, AKI, Priežiūros komiteto) funkcijos ir 
atsakomyb÷s, taip pat paskirtys, kurių vykdymą VI perdav÷ TI ir ĮI, kontroliuojami šiuo 
teis÷s aktu priskirtų funkcijų vykdymo būdai. 

Atsakomyb÷s taisykl÷se nurodytų institucijų priskirtų funkcijų vykdynas buvo 
detalizuotas Administravimo ir finansavimo taisykl÷se, kurioms parengti LR finansų ministro 
2003 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-083 VI sudar÷ tarpžinybinę darbo grupę, į jos sud÷tį 
buvo įtraukti VI, MI, TI ir ĮI atstovai (LR finansų ministro 2007 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 
1K-014 ši darbo grup÷ panaikinta). Prie Administravimo ir finansavimo taisyklių tobulinimo 
daug prisid÷jo iš SF paramą administruojančių institucijų ir socialinių-ekonominių partnerių 
atstovų LR finansų ministro 2006 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1K-358 sudaryta darbo grup÷. 

Administravimo ir finansavimo taisykl÷s buvo suderintos su Reglamento Nr. 
1260/1999, Reglamento Nr. 438/2001 ir Reglamento Nr. 448/2004 nuostatomis, vienodos ir 
privalomos visoms TI ir ĮI. Pastarosios, vadovaudamosi Atsakomyb÷s taisykl÷mis, šių 
taisyklių nuostatas tur÷jo įtvirtinti savo vidaus darbo procedūrose ir užtikrinti jų 
įgyvendinimą. VI patikrų TI ir ĮI metu steb÷jo, kaip TI ir ĮI Administravimo ir finansavimo 
taisyklių nuostatų įgyvendinimą įtvirtino savo procedūrų vadovuose ir ar jų laikosi. 

Administravimo ir finansavimo taisykl÷s ap÷m÷ paraiškų teik÷jų informavimo tvarką, 
kvietimo teikti paraiškas dokumentacijos rengimo tvarką (paraiškų formų, gairių 
pareišk÷jams ir kitos dokumentacijos rengimą), paraiškų teikimo ir registravimo tvarką, 
paraiškų vertinimo tvarką (vertinimo etapai, vertinimo procesas, vertinimo ataskaitos), 
projektų išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuoti iš BPD l÷šų taisykles, paraiškų atrankos 
tvarką (projektų atrankos komitetų sud÷tis ir darbo reglamentas, atrankos procesas), 
paramos sutarčių sudarymo ir keitimo tvarką, papildomos paramos skyrimo tvarką, rangos 
(paslaugų teikimo ar prekių tiekimo) sutarčių sudarymo ir jų vykdymo kontrol÷s tvarką, 
mok÷jimo prašymų tikrinimo tvarką, projektų išlaidų apmok÷jimo tvarką, tinkamų finansuoti 
išlaidų deklaravimo tvarką, pažeidimų tyrimo, nustatymo, šalinimo ir informavimo apie 
pažeidimus tvarką, projektų įgyvendinimo ataskaitų teikimo tvarką, patikrų vietoje vykdymo 
tvarką, viešųjų pirkimų kontrol÷s ir horizontaliųjų ES politikos laikymosi priežiūros principų, 
atsiskaitymo už priemonių įgyvendinimą tvarką, skundų nagrin÷jimo tvarką, dokumentų 
saugojimą ir kitas nuostatas. 

Administravimo ir finansavimo taisykl÷s buvo keičiamos atsižvelgiant į BPD 
įgyvendinimo metu iškilusias problemas ir SF paramą administruojančių institucijų, 
socialinių-ekonominių partnerių pateiktus pasiūlymus, EK ir VK audito ataskaitose, 
institucijų, atsakingų už veiklos atrankinius patikrinimus, atliktų veiklos atrankinių 
patikrinimų ataskaitose pateiktas rekomendacijas. Keičiant Administravimo ir finansavimo 
taisykles buvo siekiama, kad pakeitimai kuo mažiau tur÷tų tiesiogin÷s įtakos pareišk÷jams ir 
projektų vykdytojams, sudarytų galimybes SF paramą administruojančioms institucijoms 
efektyviau įgyvendinti joms pavestas funkcijas, prisid÷tų prie spartesnio ir efektyvesnio SF 
paramos, teikiamos pagal BPD, panaudojamo.  

Būtina atkreipti d÷mesį, kad Administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimas LR 
finansų ministro, kaip VI vadovo, įsakymu, sudar÷ prielaidas TI, kurios pagal Lietuvos 
viešojo administravimo sistemą, turi vienodus teisinius įgaliojimus, kelti klausimus d÷l VI 
duodamų privalomų vykdyti nurodymų, kurie kartais apsunkindavo BPD įgyvendinimą ir 
l÷m÷ l÷tesnę vykdymo spartą, nei buvo tikimasi. Tod÷l vykdant 2007–2013 m. SF paramą 
buvo nuspręsta pagrindines projektų administravimą ir finansavimą reglamentuojančias 
taisykles tvirtinti ne VI vadovo įsakymu, o LRV nutarimu. 

Atkreiptinas d÷mesys, kad VI socialinių-ekonominių partnerių, pareišk÷jų ir projektų 
vykdytojų dažnai buvo kritikuojama d÷l per griežtų SF paramos administravimo reikalavimų, 
nustatytų LR teis÷s aktuose. Tačiau būtina pažym÷ti, kad būtent griežtų ir detalių SF 
paramos administravimo reikalavimų nustatymas LR teis÷s aktuose ir VI atliekama nuolatin÷ 
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jų įgyvendinimo priežiūra užtikrino, kad BPD būtų įgyvendintas tinkamai ir nebūtų 
pritaikytos finansin÷s korekcijos pagal SF.  

Pagrindiniai SF paramos administravimą reglamentuojantys LR teis÷s aktai pateikiami 
lentel÷je. 
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Lentel÷ 117. Pagrindiniai LR teis÷s aktai, reglamentuojantys ES SF paramos administravimą. 
Teis÷s akto 

reglamentavimo sritis 
Teis÷s aktas Teis÷s aktą detalizuojantys teis÷s aktai ir (ar) dokumentai 

ES SF paramą administruojančių institucijų nuostatai. 
ES SF paramą administruojančių institucijų procedūrų vadovai. 
LR finansų ministro 2005 m. geguž÷s 18 d. įsakymas Nr. 1K-162 „D÷l SF l÷šų administravimo ir 
kontrol÷s FM“. 

Atsakomyb÷s taisykl÷s. 

ES SF ir bendrojo finansavimo l÷šų administravimo FM taisykl÷s, patvirtintos LR finansų ministro 
2007 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1K-214. 

SF paramą 
administruojančių 
institucijų 
atsakomybę ir 
funkcijas 
reglamentuojantys 
teis÷s aktai. LR Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. IX-1667 

„D÷l pavedimo VK atlikti LR gaunamos ES struktūrin÷s 
paramos auditus“. 

VK padalinių nuostatai. 

Gair÷s pareišk÷jams, tvirtinamos TI vadovų įsakymais. Administravimo ir finansavimo taisykl÷s. 
ES SF paramą administruojančių institucijų procedūrų vadovai. 
Gair÷s pareišk÷jams, tvirtinamos VI vadovo įsakymais. 

Bendrą BPD projektų 
finansavimo ir 
administravimo 
tvarką 
reglamentuojantys 
teis÷s aktai. 

TP taisykl÷s. 
ES SF paramą administruojančių institucijų procedūrų vadovai. 

LRV 2004 m. balandžio 8 d. nutarimas Nr. 394 „D÷l maksimalios l÷šų sumos, d÷l kurios 2004 
metais asignavimų valdytojai turi teisę prisiimti įsipareigojimus, sudarydami sutartis d÷l projektų, 
remiamų iš SF ir bendrojo finansavimo l÷šų, įgyvendinimo pagal BPD priemones, patvirtinimo“ 
(Žin., 2004, Nr. 53-1810). 
LRV 2005 m. kovo 31 d. nutarimas Nr. 344 „D÷l maksimalios l÷šų sumos, d÷l kurios 2005 metais 
asignavimų valdytojai turi teisę prisiimti įsipareigojimus, sudarydami sutartis d÷l projektų, 
remiamų iš SF ir bendrojo finansavimo l÷šų, įgyvendinimo pagal BPD priemones, patvirtinimo“ 
(Žin., 2005, Nr. 44-1419). 
LRV 2006 m. geguž÷s 2 d. nutarimas Nr. 390 „D÷l maksimalios l÷šų sumos, d÷l kurios 2006 
metais asignavimų valdytojai turi teisę prisiimti įsipareigojimus, sudarydami sutartis d÷l projektų, 
remiamų iš SF ir bendrojo finansavimo l÷šų, įgyvendinamų pagal BPD priemones, patvirtinimo“ 
(Žin., 2006, Nr. 50-1811). 
LRV 2007 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 180 „D÷l maksimalios l÷šų sumos, d÷l kurios 2007 
metais asignavimų valdytojai turi teisę prisiimti įsipareigojimus, sudarydami sutartis d÷l projektų, 
remiamų iš SF ir bendrojo finansavimo l÷šų, įgyvendinamų pagal BPD priemones, patvirtinimo“ 
(Žin., 2007, Nr. 22-830). 

BPD l÷šų planavimą 
reglamentuojantys 
teis÷s aktai. 

LR biudžeto sandaros įstatymas (Žin., 1990, Nr. 24-
596; 2004, Nr. 4-47). 

LRV 2008 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. 447 „D÷l maksimalios l÷šų sumos, d÷l kurios 2008 
metais asignavimų valdytojai turi teisę prisiimti įsipareigojimus, sudarydami sutartis d÷l projektų, 
remiamų iš SF ir bendrojo finansavimo l÷šų, įgyvendinamų pagal BPD priemones, patvirtinimo“ 
(Žin., 2008, Nr. 58-2173). 

Administravimo ir finansavimo taisykl÷s. ES SF paramą administruojančių institucijų procedūrų vadovai. SF ir bendrojo 
finansavimo l÷šų 
išmok÷jimą projektų 
vykdytojams 
reglamentuojantys 
teis÷s aktai.  

LRV 2001 m. geguž÷s 14 d. nutarimas Nr. 543 „D÷l LR 
valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir 
vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-
1455; 2004, Nr. 96-3531).  

Valstyb÷s biudžeto l÷šų išdavimo iš valstyb÷s iždo sąskaitos taisykl÷s, patvirtintos LR finansų 
ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 (Žin., 2000, Nr. 65-1976; 2007, Nr. 90-3604). 

BPD įgyvendinimo 
priežiūrą 

LRV 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. 1476 „D÷l 
Laikinojo priežiūros komiteto sudarymo BPD 

LR finansų ministro 2003 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr.1K-302 „D÷l Laikinojo priežiūros 
komiteto BPD įgyvendinimo priežiūrai atlikti personalin÷s sud÷ties“. 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 470 

Teis÷s akto 
reglamentavimo sritis 

Teis÷s aktas Teis÷s aktą detalizuojantys teis÷s aktai ir (ar) dokumentai 

įgyvendinimo priežiūrai atlikti“ (Žin., 2003, Nr.113-
5068). 
LRV 2004 m. rugpjūčio 11 d. nutarimas Nr. 950 „D÷l 
Priežiūros komiteto BPD įgyvendinimo priežiūrai atlikti 
sudarymo“ (Žin., 2004, Nr.128-4598). 

LR finansų ministro 2004 m. rugs÷jo 13 d. įsakymas Nr. 1K-309 „D÷l Priežiūros komiteto BPD 
įgyvendinimo priežiūrai atlikti personalin÷s sud÷ties“. 

SF paramą administruojančių institucijų procedūrų vadovai. 
ES programų Lietuvoje priežiūros gair÷s (parengtos FM užsakymu, įgyvendinant projektą „BPD 
teminis vertinimas ir vertinimo geb÷jimų stiprinimas“ (Nr. BPD04-ESF-5.2.1-01-04/0004). Gaires 
pareng÷ Centre for Strategy & Evaluation Services kartu su VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir 
ekonominiai projektai“. Gair÷s paskelbtos 2006 m. sausio m÷n.) 

reglamentuojantys 
teis÷s aktai. 

Administravimo ir finansavimo taisykl÷s. 

LR finansų ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. 1K-254 „D÷l BPD rodiklių skaičiavimo“ 
(Žin., 2006, Nr. 84-3315). 
 

LR viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 
2006, Nr. 4-102). 

Projektų viešuosius 
pirkimus 
reglamentuojantys 
teis÷s aktai. 

Administravimo ir finansavimo taisykl÷s. 

ĮI arba TI nustatyta pirkimų tvarka neperkančiosioms organizacijoms. 

Papildomų l÷šų 
projektams 
įgyvendinti skyrimo 
tvarką 
reglamentuojantys 
teis÷s aktai. 

Papildomų l÷šų skyrimo projektams, remiamiems iš ES 
finansin÷s paramos ir bendrojo finansavimo l÷šų, 
taisykl÷s, patvirtintos LRV 2006 m. gruodžio 29 d. 
nutarimu Nr. 1372 (Žin., 2007, Nr. 1-22). 

Papildomų l÷šų skyrimo projektams tvarka, tvirtinama TI vadovų įsakymais. 

Administravimo ir finansavimo taisykl÷s. SF paramą administruojančių institucijų procedūrų vadovai. Pažeidimų tyrimą, 
nustatymą, šalinimą 
ir prevenciją 
reglamentuojantys 
teis÷s aktai. 

ES finansin÷s paramos naudojimo pažeidimų 
nustatymo, šalinimo ir apribojimų gauti ES finansinę 
paramą nustatymo taisykl÷s, patvirtintos LR finansų 
ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 
(Žin., 2005, Nr. 127-4588). 

LR finansų ministro 2006 m. rugs÷jo 25 d. įsakymas Nr. 1K-315 „D÷l pažeidimų kontrolierių 
darbo grup÷s sudarymo“ (Žin., 2006, Nr. 107-4069). 
 

Delspinigių dydžio nustatymas atitinkamų metų atitinkamam ketvirčiui už pav÷luotas grąžinti ES 
finansin÷s paramos, Europos ekonomin÷s erdv÷s ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei 
bendrojo finansavimo l÷šas, tvirtinamas LR finansų ministro įsakymais. 

Administravimo ir finansavimo taisykl÷s. 

Grąžintinų ES paramos ir bendrojo finansavimo l÷šų buhalterin÷s apskaitos AB „Turto banke“ ir 
atlygio AB „Turto bankui“ už šių l÷šų išieškojimą skaičiavimo taisykl÷s, patvirtintos LR finansų 
ministro 2005 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1K-306 (Žin., 2005, Nr. 125-4448). 
LR finansų ministro 2008 m. geguž÷s 16 d. įsakymas Nr. 1K-183 „D÷l palūkanų, sukauptų nuo SF 
l÷šų, gaunamų BPD įgyvendinti, panaudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 58-2183). 

SF l÷šų grąžinimą 
reglamentuojantys 
teis÷s aktai. 

Finansin÷s paramos, išmok÷tos ir (arba) panaudotos 
pažeidžiant teis÷s aktus, grąžinimo į LR valstyb÷s 
biudžetą taisykl÷s, patvirtintos LRV 2005 m. geguž÷s 
30 d. nutarimu Nr. 590 (Žin., 2005, Nr. 69-2469; 

Grąžintinų ES paramos ir bendrojo finansavimo l÷šų buhalterin÷s apskaitos AB „Turto banke“ ir 
atlygio AB „Turto bankui“ už šių l÷šų išieškojimą skaičiavimo taisykl÷s, patvirtintos LR finansų 
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Teis÷s akto 
reglamentavimo sritis 

Teis÷s aktas Teis÷s aktą detalizuojantys teis÷s aktai ir (ar) dokumentai 

 2010, Nr. 33-1570). ministro 2005 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1K-306 (Žin., 2005, Nr. 125-4448). 
SF l÷šų apskaitą 
reglamentuojantys 
teis÷s aktai. 

LR valstyb÷s iždo įstatymas (Žin., 1994, Nr. 100-2001; 
2005, Nr. 88-3289). 

LR finansų ministro 2007 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. 1K-212 „D÷l ES, kitos finansin÷s paramos 
ir kitų valstyb÷s biudžetui priskirtų l÷šų, tiesiogiai pervedamų į valstyb÷s iždo sąskaitas, įmokų 
kodų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 69-2748).  
Informavimo apie SF paramą pagal BPD ir suteiktos paramos viešinimo taisykl÷s, patvirtintos LR 
finansų ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1K-233 (Žin., 2004, Nr. 98-3650). 
Informavimo apie SF paramą pagal BPD ir suteiktos paramos viešinimo strategijos įgyvendinimo 
programos lygmens priemonių planas, patvirtintas LR finansų ministro 2004 m. liepos 23 d. 
įsakymu Nr. 1K-279 (Žin., 2004, Nr. 122-4473).  
Informavimo apie SF paramą pagal BPD ir suteiktos paramos viešinimo strategijos įgyvendinimo 
programos lygmens priemonių planai atitinkamiems metams, tvirtinami LR finansų ministro 
įsakymais. 
TI ir ĮI priemonių lygmens planai, šių planų vykdymo ataskaitos. 

Informavimo apie SF paramą pagal BPD ir suteiktos 
paramos viešinimo strategiją, patvirtinta LR finansų 
ministro 2004 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1K-279 
(Žin., 2004, Nr. 122-4473). 

SF paramą administruojančių institucijų procedūrų vadovai. 
ES struktūrin÷s paramos svetain÷s administravimo 
taisykl÷s, patvirtintos LRV 2007 m. rugpjūčio 29 d. 
nutarimu Nr. 920 (Žin., 2007, Nr. 96-3889). 

SF paramos viešinimą 
ir informavimą 
reglamentuojantys 
teis÷s aktai. 

LR visuomen÷s informavimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 
71-1706; 2000, Nr. 75-2272). 

SF paramą administruojančių institucijų procedūrų vadovai. 

LR finansų ministro 2005 m. geguž÷s 30 d. įsakymas 
Nr. 1K-175 „D÷l BPD vertinimo valdymo grup÷s 
sudarymo“. 

BPD vertinimą 
reglamentuojantys 
teis÷s aktai. 

ES programų Lietuvoje vertinimų gair÷s (parengtos FM 
užsakymu, įgyvendinant projektą „BPD teminis 
vertinimas ir vertinimo geb÷jimų stiprinimas“ (Nr. 
BPD04-ESF-5.2.1-01-04/0004). Gaires pareng÷ Centre 
for Strategy & Evaluation Services kartu su VšĮ 
„Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“. 
Gair÷s paskelbtos 2006 m. sausio m÷n.). 

SF paramą administruojančių institucijų procedūrų vadovai. 

SFMIS nuostatai, patvirtinti LR finansų ministro 2006 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 1K-263 (Žin., 
2008, Nr. 99-3831).  
LR finansų ministro 2005 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 1K-090 „D÷l duomenų įtraukimo į ES SF ir 
ES sanglaudos fondo kompiuterizuotą informacinę valdymo ir priežiūros sistemą“ (Žin., 2005, Nr. 
45-1463) (toliau – finansų ministro 2005 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 1K-090). 

Administravimo ir finansavimo taisykl÷s. 

Bendrieji elektronin÷s informacijos saugos valstyb÷s institucijų ir įstaigų informacin÷se sistemose 
reikalavimai, patvirtinti LRV 1997 m. rugs÷jo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 
2007, Nr. 49-1891).  
 
FM informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai, patvirtinti LR finansų ministro 2007 m. 
spalio 3 d. įsakymu Nr. 1K-289 (Žin., 2007, Nr. 105-4324). 
SFMIS pl÷trai atlikti 2005 m. geguž÷s 5 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-133 sudaryta 
darbo grup÷. 

SFMIS 
reglamentuojantys 
teis÷s aktai. 

SFMIS taisykl÷s. 

SF paramą administruojančių institucijų procedūrų vadovai. 
Veiklos atrankinių LR vidaus kontrol÷s ir audito įstatymas (Žin., 2002, Nr. Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstyb÷s ir savivaldyb÷s turtą ir juo disponuoja, 
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Teis÷s akto 
reglamentavimo sritis 

Teis÷s aktas Teis÷s aktą detalizuojantys teis÷s aktai ir (ar) dokumentai 

vidaus auditorių profesin÷s etikos taisykl÷s, patvirtintos LR finansų ministro 2003 m. geguž÷s 2 d 
įsakymu Nr. 1K-117 (Žin., 2003, Nr. 43-1982). 
Pavyzdin÷ vidaus audito metodika, patvirtinta LR finansų ministro 2003 m. geguž÷s 2 d įsakymu 
Nr. 1K-117 (Žin., 2003, Nr. 43-1982). 
Vidaus audito poreikio įvertinimo analiz÷s metmenys, patvirtinti LR finansų ministro 2003 m. 
gruodžio 31 d. įsakymu Nr.1K-312 (Žin., 2004, Nr. 5-101). 

123-5540). 

Vidaus audito tarnybų veiklos atrankinių patikrinimų planai, tvirtinami atitinkamos ministerijos 
ministro įsakymu. 
AKI procedūrų vadovas. SF l÷šų, skirtų BPD priemon÷ms įgyvendinti, veiklos 

atrankinių patikrinimų pavyzdin÷ metodika, patvirtinta 
LR finansų ministro 2005 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu 
Nr. 1K-226 (Žin., 2005, Nr. 96-3615; 2005, Nr. 12; 
toliau – Pavyzdin÷ veiklos atrankinių patikrinimų 
metodika). 

SF paramos l÷šų veiklos atrankinių patikrinimų metodikos, tvirtinamos veiklos atrankinius 
patikrinimus atliekančių institucijų. 

patikrinimų atlikimą 
reglamentuojantys 
teis÷s aktai. 

Informacijos apie ES ir užsienio institucijų ar fondų 
l÷šomis finansuojamų projektų ar programų vidaus 
auditą ar vidaus audito tarnybos veiklą teikimo 
taisykl÷s, patvirtintos LR finansų ministro 2005 m. 
balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1K-099 (Žin., 2005, Nr. 48-
1606, 2006, Nr. 28-947). 

Strateginiai ir metiniai vidaus audito tarnybų veiklos planai. 

Administravimo ir finansavimo taisykl÷s. SF paramą administruojančių institucijų procedūrų vadovai. 
LR dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, 
Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982). 

SF paramos 
administravimo 
dokumentų 
saugojimą 
reglamentuojantys 
teis÷s aktai. 

Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykl÷, 
patvirtinta Archyvų departamento prie LRV 1997 m. 
rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. 38 (Žin., 1997, Nr. 78-
2006). 

SF paramą administruojančių institucijų dokumentacijos planai atitinkamiems metams, tvirtinami 
institucijos vadovo.  

SF paramos teikimo pagal BPD užbaigimo taisykl÷s, patvirtintos LR finansų ministro 2009 m. 
spalio 13 d. įsakymu Nr. 1K-366 (Žin., 2009, Nr. 124-5355). 

BPD užbaigimo 
proceso koordinavimą 
reglamentuojantys 
teis÷s aktai. 

LR finansų ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. 1K-023 „D÷l darbo grup÷s SF paramos 
teikimo pagal BPD užbaigimo procesui koordinuoti sudarymo“ (Žin., 2008, Nr. 10-380, Nr. 67-
2558). 

 

Administravimo ir finansavimo taisykl÷s. 

SF paramą administruojančių institucijų procedūrų vadovai. 
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Išvados: 
1. ES teis÷s aktų nuostatos buvo tinkamai perkeltos į SF paramos administravimą 

reglamentuojančius LR teis÷s aktus. 
2. Dalis SF paramos administravimą reglamentuojančių LR teis÷s aktų nuostatų BPD 

įgyvendinimo pradžioje buvo nepakankamai aiškios ir sudar÷ prielaidas 
interpretacijoms, tačiau VI, vadovaudamasi Atsakomyb÷s taisykl÷mis, raštu teik÷ 
išaiškinimus SF paramą administruojančioms institucijoms, nuolat tobulino teis÷s 
aktus. Tokiu būdu buvo užtikrinta, kad teis÷s aktų nuostatos visuose SF paramą 
administruojančiose institucijose būtų vienodai suprantamos ir taikomos. 

3. TI ir ĮI, kurioms Atsakomyb÷s taisykl÷mis buvo nurodyta užtikrinti joms SF 
paramos administravimą reglamentuojančiuose nacionaliniuose teis÷s aktuose 
pavestų funkcijų atlikimo detalizavimą institucijų vidaus procedūrų vadovuose, ne 
visuomet laiku užtikrino Atsakomyb÷s taisykl÷se, Administravimo ir finansavimo 
taisykl÷se ir kituose SF paramos administravimą reglamentuojančiuose 
nacionaliniuose teis÷s aktuose nustatytų funkcijų atlikimo aprašymą jų vidaus 
procedūrų vadovuose. Tačiau VI, derindama institucijų parengtus dokumentus, 
nagrin÷dama skundus, atlikdama patikras projektų administravimo ir įgyvendinimo 
vietose, prižiūr÷jo ir ÷m÷si veiksmų, kad SF paramos vykdymą 
reglamentuojančiuose nacionaliniuose teis÷s aktuose paskirtų funkcijų atlikimas 
būtų tinkamai detalizuotas TI ir ĮI vidaus procedūrų vadovuose. 

4. VI, atsižvelgdama į BPD įgyvendinimo patirtį, SF paramą administruojančių 
institucijų, socialinių-ekonominių partnerių pasiūlymus, EK ir VK audito ataskaitose 
pateiktas rekomendacijas, nuolat tobulino nacionalinius teis÷s aktus, 
reglamentuojančius SF paramos administravimą, tokiu būdu užtikrindama, kad BPD 
būtų įgyvendintas tinkamai. 

 
BPD įgyvendinimo priežiūra ir kontrol÷  
 
BPD įgyvendinimo priežiūra 
 
Priežiūra yra sud÷tin÷ efektyvaus SF paramos valdymo dalis. BPD įgyvendinimo 

pažangos, siekiant kiekybiškai ir kokybiškai išreikštų BPD tikslų, steb÷sena ir analiz÷ tur÷jo 
įtakos BPD įgyvendinimo efektyvumo didinimui. Reglamente Nr. 1999/1260 nustatyta, kad 
valstyb÷s nar÷s yra atsakingos už tinkamos institucin÷s, teisin÷s ir finansin÷s sistemos, 
skirtos programų priežiūros funkcijai atlikti, sukūrimą ir priežiūros duomenų apie programos 
įgyvendinimą surinkimo bei saugojimo organizavimą. Tačiau pačios priežiūros organizavimui 
ir teisiniam reglamentavimui nacionaliniame lygmenyje paliekama pakankamai daug erdv÷s 
ir lankstumo. Atsižvelgiant į tai, Lietuvoje Atsakomyb÷s taisykl÷mis buvo nustatyta 3 lygių 
BPD įgyvendinimo priežiūros sistema: programos lygmuo, priemon÷s lygmuo ir projektų 
lygmuo. 

Pagrindin÷ programos lygmens BPD įgyvendinimo priežiūros institucija buvo Priežiūros 
komitetas, kuris, kaip nustatyta Reglamente Nr. 1999/1260 ir Atsakomyb÷s taisykl÷se, 
remdamasis BPD ir BPD priede nustatytais BPD įgyvendinimo priežiūros rodikliais, 
periodiškai vertino, kas nuveikta siekiant BPD nustatytų tikslų. 

VI, vadovaudamasi Atsakomyb÷s taisykl÷mis, steb÷jo BPD įgyvendinimo eigą, 
Priežiūros komitetui teik÷ informaciją apie BPD įgyvendinimą, reng÷ Reglamente Nr. 
1260/1999 nurodytas metines BPD įgyvendinimo ataskaitas ir, gavusi Priežiūros komiteto 
patvirtinimą, teik÷ šias ataskaitas EK, kartu su EK peržiūr÷jo jas.  

VI, atlikdama BPD įgyvendinimo priežiūrą, nagrin÷jo ĮI ir TI teikiamą informaciją, 
SFMIS duomenis, vykd÷ patikras projektų administravimo ir įgyvendinimo vietose, analizavo 
EK, VK ir institucijų, atliekančių veiklos atrankinius patikrinimus, parengtas audito ir veiklos 
atrankinių patikrinimų ataskaitas, kitus informacijos šaltinius. Atlikdama BPD įgyvendinimo 
priežiūrą, VI, siekdama, kad BPD priemon÷ms įgyvendinti skirtos l÷šos būtų išmokamos 
laiku ir nebūtų prarastos d÷l N+2 taisykl÷s neįgyvendinimo, vykd÷ nuolatinę finansinių BPD 
įgyvendinimo rezultatų steb÷seną ir analizę, taip pat atliko BPD kiekybinių tikslų 
įgyvendinimo rezultatų steb÷seną. Vykdydama nuolatinę finansinių BPD įgyvendinimo 
rezultatų steb÷seną ir analizę bei kiekybinių tikslų įgyvendinimo rezultatų steb÷seną, VI 
r÷m÷si MI pateiktomis ataskaitomis ir kitų FM padalinių pateikta informacija, SFMIS 
duomenimis, TI pateiktomis ataskaitomis ir/ar kita jų pateikta informacija. Atsižvelgdama į 
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BPD kokybinių ir kiekybinių tikslų įgyvendinimo rezultatus, VI inicijavo reikiamų BPD ar BPD 
priedo pakeitimų siūlymų teikimą Priežiūros komitetui.  

Jau nuo 2004 m. VI kiekvieną m÷nesį apibendrintą informaciją apie BPD įgyvendinimą 
teik÷ LRV, ši informacija taip pat buvo nuolat talpinama SF paramos svetain÷je 
www.esparama.lt ir FM interneto svetain÷je www.finmin.lt.  

Būtina pažym÷ti, kad nors atsakomyb÷ už BPD įgyvendinimo priežiūrą buvo paskirstyta 
tarp skirtingo lygio institucijų (TI ir ĮI), VI, kaip ir nustatyta ES reglamentuose, teko 
galutin÷ atsakomyb÷ už BPD įgyvendinimo priežiūrą. Kartu su Priežiūros komitetu VI buvo 
atsakinga už BPD įgyvendinimo kokyb÷s užtikrinimą.  

Pagal Atsakomyb÷s taisykles būtinyb÷ atsiskaityti už BPD priemonių įgyvendinimo 
priežiūrą buvo pavesta TI, kurios atliko priskirtų BPD priemonių priežiūrą, sek÷ asignavimų 
įsipareigojimams panaudojimą, pagal Administravimo ir finansavimo taisykl÷se nustatytas 
formas ir terminus reng÷ BPD priemonių įgyvendinimo ataskaitas, teik÷ jas VI ir MI, 
užtikrino, kad visa pateikta informacija ir skaičiavimai būtų teisingi (prireikus reng÷ ir teik÷ 
VI papildomas ataskaitas). 

BPD projektų įgyvendinimo priežiūrą VI paved÷ atlikti ĮI bei Administravimo ir 
finansavimo taisykl÷se nustat÷ bendrąsias projektų įgyvendinimo priežiūros ir patikrų 
vietoje organizavimo taisykles, pavyzdines dokumentų formas. Pagal Atsakomyb÷s taisykles 
ĮI pagal Reglamento Nr. 438/2001, Administravimo ir finansavimo taisyklių nustatytus 
kontrol÷s ir audito reikalavimus atliko projektų įgyvendinimo priežiūrą, tikrino projektus jų 
įgyvendinimo vietose, ÷m÷si būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams šalinti, atsakingas 
institucijas informavo apie tikrinimo rezultatus. 

Būtina pažym÷ti, kad jau 2005 m. atlikus nepriklausomą BPD įgyvendinimo sistemos 
vertinimą buvo nustatyta, kad sukurta tinkama BPD įvykdymo priežiūros sistema (2005 m. 
sausio 20 d. BPD įgyvendinimo sistemos vertinimo galutin÷ ataskaita, parengta VšĮ 
„Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, ESTEP). BPD priežiūros sistema, 
atsižvelgiant į BPD įgyvendinimo patirtį, kilusias problemas, BPD vertinimo ataskaitose, EK ir 
VK audito ataskaitose pateiktas rekomendacijas, buvo nuolat tobulinama.  

VI, siekdama supažindinti ir atkreipti LRV d÷mesį į pagrindines BPD įgyvendinimo 
problemas, nuo 2005 m. kas ketvirtį LRV prad÷jo teikti ne tik kiekybines BPD įgyvendinimo 
ataskaitas, bet ir BPD ketvirčio įgyvendinimo kokybines ataskaitas, kuriose buvo trumpai 
pristatomos pagrindin÷s BPD įgyvendinimo problemos ir siūlomi jų sprendimo būdai. Taip 
pat 2005 m. VI iniciatyva, siekiant įgyvendinti N+2 taisyklę ir neprarasti paramos l÷šų, buvo 
nustatytas saugus BPD l÷šų panaudojimo tvarkaraštis pagal BPD priemones ir TI iki 2008 m. 
ketvirčiais (v÷liau, atsižvelgiant į TI prašymus, jis buvo tikslinamas). 

Parlamentinę BPD įgyvendinimo priežiūrą taip pat atliko LR Seimas, kurio Europos 
reikalų ir Audito komitetai buvo nuolat informuojami apie BPD įgyvendinimo eigą, iškilusias 
problemas ir jų sprendimą. 

 
Išvados: 
1. ES teis÷s aktuose nustatyti reikalavimai d÷l SF l÷šomis finansuojamų programų 

priežiūros LR teis÷s aktuose nustatyti tinkamai ir VI užtikrino veiksmingos BPD 
įgyvendinimo priežiūros sistemos sukūrimą – nacionaliniuose teis÷s aktuose, 
reglamentuojančiuose SF paramos administravimą, buvo aiškiai numatyta 
institucijų atsakomyb÷ ir funkcijos, susijusios su BPD įgyvendinimo priežiūros 
atlikimu.  

2. BPD įgyvendinimo priežiūra buvo užtikrinta kiekviename BPD administravimo 
lygmenyje. 

3. Veiksmingam BPD priežiūros atlikimo užtikrinimui daug įtakos tur÷jo, kad į BPD 
įgyvendinimo priežiūrą buvo įtraukti socialiniai-ekonominiai partneriai, LR Seimas, 
LRV. 

4. VI nuolat tobulino BPD priežiūros sistemą ir, atsižvelgdama į rezultatus, inicijavo 
atitinkamų sprendimų pri÷mimą (pavyzdžiui, l÷šų perskirstymas tarp priemonių), 
kurie užtikrino, kad būtų efektyviai ir tinkamai panaudotos visos BPD įgyvendinti 
skirtos l÷šos; atsižvelgiant į BPD priežiūros rezultatus buvo tobulinamas BPD 
valdymo ir kontrol÷s sistemos veikimas. 
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Priežiūros komiteto veiksmų, BPD ir BPD priedo keitimo apžvalga ir 
vertinimas 

 
Priežiūros komitetas buvo pagrindin÷ BPD įgyvendinimo priežiūros institucija.  
Prieš patvirtinant BPD, LRV 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1476 iš SF paramą 

administruojančių institucijų, kitų valstyb÷s institucijų, socialinių-ekonominių ir regioninių 
partnerių atstovų buvo sudarytas Laikinasis Priežiūros komitetas, kuris atliko Reglamente 
Nr. 1260/1999 nustatytas Priežiūros komiteto funkcijas iki šis Priežiūros komitetas buvo 
įsteigtas.  

LRV ir EK patvirtinus BPD, LRV 2004 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu buvo sudarytas 
nuolatinis Priežiūros komitetas, į kurį, laikantis Reglamento Nr. 1260/1999 8 straipsnyje 
nustatyto partneryst÷s principo ir 35 straipsnio 1 dalies reikalavimų, buvo įtraukti SF 
paramą administruojančių institucijų, kitų valstyb÷s institucijų, socialinių-ekonominių ir 
regioninių partnerių atstovai, dalyvavę Laikinojo Priežiūros komiteto veikloje (personalin÷ 
sud÷tis buvo patvirtinta LR finansų ministro 2004 m. rugs÷jo 13 d. įsakymu Nr. 1K-309).  

Priežiūros komiteto funkcijos buvo nustatytos Atsakomyb÷s taisykl÷se ir detalizuotos 
Priežiūros komiteto darbo reglamente. Priežiūros komitete buvo svarstomi BPD metiniai 
įgyvendinimo rezultatai, nagrin÷jamas SF paramos poveikis atskiriems šalies ūkio 
sektoriams, vyko N+2 taisykl÷s įgyvendinimo priežiūra, ypatingas d÷mesys buvo skiriamas 
Informavimo strategijos įgyvendinimo, BPD vertinimo priežiūrai – Priežiūros komitetui buvo 
pristatoma informacija apie vykdytas informavimo ir viešinimo veiklas bei rezultatus, 
atliktus BPD vertinimus, jų rezultatus, vertinimuose patiektų rekomendacijų įgyvendinimą. 
Priežiūros komitetas taip pat buvo informuojamas apie SF paramos teikimo pagal BPD 
užbaigimo proceso pasiruošimo darbus.  

Priežiūros komitetas, bendradarbiaudamas su EK, aktyviai ir pakankamai operatyviai 
dirbo siekdamas efektyviau administruoti BPD, lanksčiai reagavo į pasikeitusias socialines-
ekonomines sąlygas Lietuvoje ir BPD įgyvendinimo ypatumus tam pasitelkdamas 
operatyvias sprendimų pri÷mimo formas, pavyzdžiui, rašytinę BPD priedo keitimo 
procedūrą. 

Nuo 2004 iki 2010 m. birželio 1 d. buvo organizuota 13 Priežiūros komiteto pos÷džių, 
rašytin÷mis procedūromis buvo priimtas 21 sprendimas.  

 
Lentel÷ 118. Informacija apie Priežiūros komiteto pos÷džius. 

Metai 
Priežiūros komiteto 
pos÷džių skaičius 

Rašytin÷mis 
procedūromis priimti 

sprendimai 
2004 2 – 
2005 3 5 
2006 3 7 
2007 2 4 
2008 2 3 
2009 – 2 

 
Lentel÷je pateikiamos svarbiausios kiekvienais BPD įgyvendinimo metais kilusios 

problemos ir nurodomi pagrindiniai Priežiūros komiteto sprendimai, siekiant išspręsti 
min÷tas problemas.  

 
Lentel÷ 119. Informacija apie Priežiūros komiteto sprendimus nagrin÷jant BPD įgyvendinimo 
problemas. 
Metai  BPD įgyvendinimo problemos  Priežiūros komiteto sprendimai   

2004 

Rengiant gaires pareišk÷jams kilo 
problemų d÷l bendrųjų projektų 
atrankos kriterijų interpretacijos. 
Atsižvelgiant į pirmųjų kvietimų 
teikti paraiškas rezultatus, reik÷jo 
tikslinti projektų atrankos kriterijus, 
papildyti galutinių paramos gav÷jų 
sąrašus.   

Laikinojo BPD priežiūros komiteto 2004 m. geguž÷s 26 d. 
pos÷dyje pagal institucijų pateiktus pasiūlymus buvo 
patikslintas BPD priedas: pakoreguoti ir papildyti bendrieji ir 
specifiniai atrankos kriterijai, sukonkretintos BPD priemonių 
remiamos veiklos sritys ir galimų pareišk÷jų sąrašai, buvo 
nuspręsta, kad taikant tiesioginio skyrimo būdą projektų 
atrankos komitetai neorganizuojami.  
Atsižvelgdamas į EK siūlymą ir siekdamas palengvinti BPD 
priemonių valdymą, Priežiūros komitetas 2004 m. rugs÷jo m÷n. 
15 d. pos÷dyje pakoregavo bendruosius projektų atrankos 
kriterijus ir atskirų priemonių rezultatų, pasekmių ir poveikio 
rodiklius. Buvo išskirtos dvi bendrųjų projektų atrankos kriterijų 
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Metai  BPD įgyvendinimo problemos  Priežiūros komiteto sprendimai   
grup÷s: tinkamumo kriterijai, kurių neatitinkantis projektas 
toliau nebevertinamas ir prioritetiniai, už kuriuos suteikiami 
papildomi balai. Taip pat atsisakyta rodiklių, kurie neteikia 
esmin÷s informacijos, reikalingos priežiūros procesui, yra 
neaiškūs ir sunkiai išmatuojami, suvienodintos rodiklių 
kiekybin÷s išraiškos BPD ir BPD priede. Atsižvelgiant į pirmųjų 
kvietimų teikti paraiškas rezultatus, Priežiūros komiteto 
sprendimu buvo papildyti priemonių projektų atrankos kriterijai 
ir remiamų veiklos sričių aprašymai, siekiant tiksliau apibr÷žti 
veiklas, labiau prisidedančias prie priemonių tikslų pasiekimo. 
Taip pat buvo papildyti paramos gav÷jų sąrašai, nes kaip 
parod÷ konkurso preliminarių paraiškų teik÷jams rezultatai, į 
paramos gav÷jų sąrašus buvo įtraukti pareišk÷jai, kurie savo 
veikla gali reikšmingai prisid÷ti prie priemon÷s tikslų 
įgyvendinimo, tačiau jie nebuvo numatyti BPD priede.  

2005 

Prad÷jus vykdyti BPD, iškilo 
būtinyb÷ peržiūr÷ti dokumentus, 
sudarančius pagrindą jo 
įgyvendinimui.  
 

BPD priede patvirtintas su EK suderintas galutinių naudos 
gav÷jų sąvokos apibr÷žimas. 
Siekiant palengvinti priemonių valdymą patikslinti projektų 
atrankos ir tinkamumo kriterijai, BPD priemonių remiamų veiklų 
apibūdinimai.  
Skubioms problemoms spręsti buvo nuspręsta taikyti rašytinę 
BPD priedo keitimo procedūrą. 

2006 Paaišk÷jus, kad vykdant BPD, pagal 
tam tikras BPD priemones 
pareišk÷jai į paramą pretenduoja 
pasyviai ir gali susidaryti 
nepanaudotų l÷šų likutis, o kitose 
BPD priemon÷se realus l÷šų poreikis 
didesnis nei numatyta, dalį 
finansinių resursų tarp priemonių 
buvo būtina perskirstyti. 

Priimami sprendimai d÷l l÷šų perskirstymo, keičiant projektų 
atrankos kriterijus, sudaromos sąlygos finansuoti daugiau 
projektų didinant galimų pareišk÷jų skaičių.   
Taip pat buvo atliekami kiti BPD ir BPD priedo pakeitimai, 
turintys įtakos paramos l÷šų panaudojimo efektyvumui ir 
spartai. 
 
 

2007 

Pagrindine BPD įgyvendinimo 
problema išliko nepakankama 
paramos l÷šų panaudojimo sparta, 
kurią l÷m÷ nutrauktos paramos 
sutartys, pareišk÷jų atsisakytos 
pasirašyti paramos sutartys, 
skirtumai tarp mok÷jimo 
prašymuose nurodomų ir faktiškai 
išmok÷tų sumų, projektų 
įgyvendinimo metu sutaupytos 
paramos l÷šos, išaugus energetikos, 
materialinių, darbo j÷gos išteklių 
kainoms ir d÷l apyvartinių l÷šų, 
reikalingų projektams įvykdyti, 
trūkumo, užsitęsęs projektų 
įgyvendinimas. Tod÷l buvo būtina 
perskirstyti l÷šas tarp priemonių. 

Priimti sprendimai d÷l l÷šų perskirstymo tarp BPD priemonių.   
 

2008 

Siekiant panaudoti visas BPD l÷šas, 
buvo būtina priimti sprendimus d÷l 
l÷šų perskirstymo tarp BPD 
priemonių ir patikslinti rodiklius. 
 

Priimti sprendimai d÷l l÷šų perskirstymo tarp BPD priemonių, 
tikslinamos kai kurių BPD priemonių pasiekimų ir rezultatų 
rodiklių formuluot÷s ir reikšm÷s. Papildytas BPD priedo skyrius 
„Bendri projektų priežiūros rodikliai“, įtraukiant informaciją d÷l 
rodiklių apibr÷žimo, apskaičiavimo, pasiekimą patvirtinančių 
dokumentų. 
Atsižvelgiant į Lietuvoje įvykusius didelius socialin÷s-
ekonomin÷s pad÷ties pasikeitimus ir vadovaujantis Reglamento 
Nr. 1260/1999 30 straipsnio 2 punktu ir 14 straipsnio 2 
straipsniu, nutarta pateikti EK prašymą pratęsti projektų, 
finansuojamų įgyvendinant BPD priemones, išlaidų tinkamumo 
finansuoti galutinį terminą, patvirtintą EK 2004 m. birželio 18 d. 
sprendimu Nr. C(2004)2120, iki 2009 m. birželio 30 d.  
 

2009 

Siekiant panaudoti visas BPD l÷šas, 
buvo būtina priimti sprendimus d÷l 
l÷šų perskirstymo tarp BPD 
priemonių. 

Perskirstomos l÷šos tarp BPD priemonių.  
 

 
 
 
 
Lentel÷ 120. Pagrindiniai BPD pakeitimai:   
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BPD pakeitimo priežastis 

 
BPD pakeitimas  LRV nutarimas EK sprendimas 

1. Siekis suteikti galimybes 
didesniam potencialių pareišk÷jų 
skaičiui ir efektyviau pasinaudoti SF 
parama, išlaikyti tolygią tam tikrų 
paslaugų kokybę šalyje ir ypatingą 
d÷mesį skirti veikloms, 
skatinančioms partneryst÷s kūrimą 
ir pl÷trą.    

1. Buvo papildomi BPD 
priemonių aprašymai išplečiant 
remtinas veiklų sritis, keičiami 
BPD priemonių prioritetai.   

2. Projektų atranka nebuvo 
Priežiūros komiteto funkcija, šį 
darbą tur÷jo atlikti FM, kaip TP, VI, 
o Priežiūros komitetas tur÷jo būti 
informuojamas apie atrenkamas 
studijas.   

2. BPD 5.2 priemon÷s aprašyme 
išbraukta nuostata, kad 
finansuojamas studijas atrinks 
Priežiūros komitetas.  

2005-10-18  
Nr. 1093 (Žin., 2005, 
Nr. 126-4480)   
 
2006-08-01  
Nr. 762 
(Žin., 2006, Nr. 86-
3357). 
 
2007-03-28  
Nr. 316 
(Žin., 2007, Nr. 40-
1484). 

2006-04-28  
Nr. 
K(2006)1850. 
 
2006-12-19 
Nr. 
K(2006)7053. 

3. Atsižvelgiant į pasikeitusią 
Lietuvos ekonominę situaciją, tur÷jo 
būti mažinama BPD finansiniame 
plane numatyta privačių l÷šų dalis.    

3. Finansiniame plane sumažinta 
privačių l÷šų dalis.   

2007-03-28  
Nr. 316 (Žin., 2007, 
Nr. 40-1484). 

2006-12-19 
Nr. 
K(2006)7053. 

4. Su EK suderintos valstyb÷s 
pagalbos nuostatos nebeatitiko 
realios situacijos. 

4. Patikslintos BPD priedo 
„Valstyb÷s pagalbos schemos 
Lietuvos pirmojo tikslo 
programoje“ nuostatos.   

2007-03-28  
Nr. 316 (Žin., 2007, 
Nr. 40-1484). 

2006-12-19 
Nr. 
K(2006)7053. 

5. Būtina ištaisyti techninio 
pobūdžio klaidas.  

5. Finansiniame plane, EK 
sprendime padarytos klaidos 
buvo ištaisytos.     

– 
 
2009-04-15  
Nr. 290 (Žin. 2009, 
Nr. 45-1754). 

2004-06-18 
Nr. 
K(2004)2120  
2009-01-13  
Nr. 
K(2009)113. 

 
Lentel÷ 121. Pagrindiniai BPD priedo pakeitimai: 

BPD priedo 
pakeitimo priežastis 

Priežiūros komiteto 
pos÷džio (ar rašytin÷s 
procedūros) data 

BPD priedo 
pakeitimai Poveikis 

Būtina patikslinti 
projektų atrankos ir 
tinkamumo 
kriterijus, 
finansuotinas veiklos 
sritis, galimus 
pareišk÷jus.   

2004-05-26 (protokolas 
Nr. 2); 
 
2004-09-15 (protokolas 
Nr. 1); 
 
2005-04-28 (protokolas 
Nr. 3); 
 
2005-07-27 Protokolinis 
sprendimas Nr. 5 
(rašytin÷ procedūra); 
 
2005-08-26 Protokolinis 
sprendimas Nr. 6 
(rašytin÷ procedūra); 
 
2005-10-07 Protokolinis 
sprendimas Nr. 7 
(rašytin÷ procedūra); 
 
2005-11-03 (protokolas 
Nr. 8). 

Patikslinti 
projektų 
atrankos ir 
tinkamumo 
kriterijai, veiklos 
sričių aprašymai, 
pareišk÷jų 
sąrašai.    

Aiškesn÷ ir efektyvesn÷ projektų atranka. 
Tikslesni priemonių remiamų veiklų 
aprašymai, į paramos gav÷jų sąrašus 
buvo įtraukti pareišk÷jai, galintys savo 
veikla reikšmingai prisid÷ti prie BPD 
priemonių tikslų įgyvendinimo. Buvo 
užtikrintas efektyvesnis SF paramos 
administravimas.     

Būtina tiksliau 
apibr÷žti tiesioginio 
finansavimo skyrimo 
procedūros taikymo 
galimybes. 

2004-05-26 Laikinojo 
priežiūros komiteto 
pos÷dis (protokolas Nr. 
2). 

Patikslintas 
tiesioginio 
finansavimo 
skyrimo 
procedūros 
aprašymas. BPD 
priede, 
nustatyta, kad, 
taikant 
tiesioginio 
finansavimo 
skyrimo būdą, 
nereikia 
organizuoti 
projektų 

Tiesioginio finansavimo skyrimo 
procedūra buvo taikoma tada, kai yra tik 
vienas pareišk÷jas, kuris pagal 
kompetenciją ir jam LR teis÷s aktų 
priskirtas funkcijas gali įgyvendinti 
konkrečias pagal BPD priemonę 
numatytas veiklos sritis. Projektų 
atrankos komiteto tokiu atveju sudaryti 
nereik÷jo.   
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BPD priedo 
pakeitimo priežastis 

Priežiūros komiteto 
pos÷džio (ar rašytin÷s 
procedūros) data 

BPD priedo 
pakeitimai Poveikis 

atrankos 
komiteto.  

Buvo siekiama 
sumažinti bendrą 
(ypač pasekmių ir 
poveikio) rodiklių 
skaičių, atsisakant 
tų rodiklių, kurie 
neteikia esmin÷s 
informacijos, 
reikalingos 
priežiūros procesui, 
yra neaiškūs ir 
sunkiai išmatuojami. 
Šiuo pakeitimu taip 
pat buvo siekiama 
užtikrinti atitiktį tarp 
BPD ir BPD priedo ir 
visas tam tikrais 
intervalais išreikštas 
reikšmes pakeisti į 
tikslų skaičių. 

2004-09-15 Pos÷dis 
(protokolas Nr. 1). 

Patikslinti 
priemonių 
rezultatų, 
pasekmių ir 
poveikio 
rodikliai.  

Atsisakyta rodiklių, kurie neteikia 
esmin÷s informacijos, reikalingos BPD 
įgyvendinimo priežiūrai.  

Atsižvelgiant į 
nepanaudotas l÷šas 
buvo būtina priimti 
sprendimus d÷l l÷šų 
perskirstymo. 

2006-02-06 Protokolinis 
sprendimas Nr. 1 
(rašytin÷ procedūra); 
 
2006-03-31 Protokolinis 
sprendimas Nr. 2 
(rašytin÷ procedūra);  
 
2006-05-05 Protokolinis 
sprendimas Nr. 3 
(rašytin÷ procedūra); 
 
2006-09-28 Protokolinis 
sprendimas Nr.7 (rašytin÷ 
procedūra); 
 
 
2006-10-05 Protokolinis 
sprendimas Nr. 8 
(rašytin÷ procedūra); 
 
2006-12-05 Pos÷dis 
(protokolas Nr. 5); 
 
2007-02-20 Protokolinis 
sprendimas Nr. 1 
(rašytin÷ procedūra); 
 
2007-04-06 Protokolinis 
sprendimas Nr. 2 
(rašytin÷ procedūra); 
 
2007-05-25 Pos÷dis 
(protokolas 
Nr. 3); 
 
2007-09-18 Pos÷dis 
(protokolas 
Nr. 5); 
 
2007-12-14 Protokolinis 
sprendimas Nr. 6 
(rašytin÷ procedūra);   
 
2008-10-01 Protokolinis 
sprendimas Nr. 3 
(rašytin÷ procedūra);   
 
2008-11-13 Pos÷dis 
(protokolas 

Perskirstytos 
l÷šos tarp 
priemonių 
intervencijos 
sričių kodų ar 
tarp priemonių.   

Sudaryta galimyb÷ finansuoti papildomą 
projektų skaičių. Tokiu būdu buvo 
efektyviai panaudotos paramos l÷šos, 
sumažinta paramos l÷šų nepanaudojimo 
rizika.  
 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 479 

BPD priedo 
pakeitimo priežastis 

Priežiūros komiteto 
pos÷džio (ar rašytin÷s 
procedūros) data 

BPD priedo 
pakeitimai Poveikis 

Nr. 4); 
 
2008-12-23 Protokolinis 
sprendimas Nr. 3 
(rašytin÷ procedūra);  
 
2009-06-23 Protokolinis 
sprendimas Nr. 1 
(rašytin÷ procedūra);  
 
2009-06-30 Protokolinis 
sprendimas Nr. 2 
(rašytin÷ procedūra).  

Atsižvelgiant į LR 
teritorijų planavimo 
įstatymo nuostatas, 
buvo būtina 
papildyti  paramos 
gav÷jų teritorijų 
planavimo 
dokumentų rengimo 
atveju pagal BPD 
5.2 priemonę 
sąrašą.  

2004-09-15 Pos÷dis 
(protokolas Nr. 1). 

Papildytas 
paramos gav÷jų 
teritorijų 
planavimo 
dokumentų 
rengimo atveju 
pagal BPD 5.2 
priemonę 
sąrašas.  

Sudarytos prielaidos teikti paraiškas 
teritorijų planavimo dokumentams rengti.  

Atsižvelgiant į EK 
rekomendacijas ir 
tai, kad ES SF l÷šų ir 
nacionalinio 
bendrojo 
finansavimo 
numatytas santykis 
d÷l apvalinimo kai 
kuriose priemon÷se 
viršijo nustatytą 
leistiną 75/25 proc. 
santykio ribą, buvo 
siūloma patikslinti 
BPD priedo 
finansines lenteles. 

2007-05-25 Pos÷dis 
(protokolas 
Nr. 3). 
 

BPD priedo 
finansin÷s 
lentel÷s buvo 
atitinkamai 
patikslintos.  

Užtikrintas tinkamas ES SF l÷šų ir 
nacionalinio finansavimo l÷šų santykis. 
 

Būtina ištaisyti 
techninio pobūdžio 
klaidas.   

2004-05-26 Laikinojo 
priežiūros komiteto 
pos÷dis (protokolas Nr. 
2); 
 
2007-05-25 Pos÷dis 
(protokolas 
Nr. 3). 
 

Techninio 
pobūdžio klaidos 
ištaisytos, 
suvienodinti BPD 
priedo lietuviško 
ir angliško 
variantų tekstai, 
patikslintos 
nuorodos į teis÷s 
aktus, sulyginta 
BPD ir BPD 
priede 
pateikiama 
informacija apie 
valstyb÷s 
pagalbos 
schemas. 

Ištaisius techninio pobūdžio klaidas ir 
suvienodinus reikiamą informaciją, buvo 
galima rengti kokybiškesnę kvietimo 
teikti paraiškas dokumentaciją, taip pat 
sutrump÷jo jos rengimo laikas. 

Parengtos ir su EK 
suderintos valstyb÷s 
pagalbos schemų 
nuostatos 
nebeatitiko realios 
situacijos.  

2006-11-22 Protokolinis 
sprendimas Nr. 9 
(rašytin÷ procedūra). 

Patikslintos 
valstyb÷s 
pagalbos schemų 
nuostatos. 

Nuostatos d÷l valstyb÷s pagalbos schemų 
atitiko realią situaciją. 

Buvo būtina 
tinkamai pasirengti 
2007–2013 m. SF 
paramos 
panaudojimui.   

2005-11-03 Pos÷dis 
(protokolas Nr. 8). 

Priimti 
sprendimai, 
patikslinantys TP 
priemonių 
aprašymą, 
susijusį su 
galimybe naudoti 
TP l÷šas 2007–
2013 m. 
programai 

Tinkamai pasiruošta 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiui.   
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BPD priedo 
pakeitimo priežastis 

Priežiūros komiteto 
pos÷džio (ar rašytin÷s 
procedūros) data 

BPD priedo 
pakeitimai Poveikis 

rengti. 

 
Išvados:   
1. Priežiūros komitetas suformuotas laikantis ES reglamentuose nustatyto 

partneryst÷s principo. Buvo sudarytos galimyb÷s Priežiūros komiteto veikloje 
dalyvauti įvairioms visuomen÷s grup÷ms, atstovaujančioms profesin÷ms 
sąjungoms, pramoninkams, švietimo ir mokslo, neįgaliųjų ir kt. grup÷ms, 
įtraukiant skirtingų valstyb÷s institucijų ir NVO atstovus į BPD priedo rengimą, 
priežiūrą ir vertinimą. Tokia Priežiūros komiteto sud÷tis taip pat tur÷jo 
netiesiogin÷s teigiamos įtakos visuomen÷s informavimui ir viešinimui.  

2. Priežiūros komiteto veikloje, įgyvendinant partneryst÷s principą, susidurta su 
nepakankamų partnerių geb÷jimo įsitraukti ir dalyvauti procese, problema, 
galimais partnerių lobistiniais interesais. 

3. Atsižvelgiant į BPD įgyvendinimo problemas ir šalies socialinę-ekonominę aplinką, 
priimti Priežiūros komiteto sprendimai užtikrino, kad SF paramos l÷šomis būtų 
finansuojamos šalies socialinei-ekonominei ir regioninei pl÷trai teigiamą įtaką 
turinčios veiklos, BPD būtų įgyvendintas tinkamai. 

 
VI veiksmų 2004–2009 m. apžvalga ir vertinimas 
 
FM, kaip BPD VI, užtikrino tinkamą Reglamente Nr. 1260/1999 nustatytų ir 

Atsakomyb÷s taisykl÷se detalizuotų VI funkcijų atlikimą.  
Detaliau pagrindin÷s BPD įgyvendinimo problemos ir veiksmai, kurių ÷m÷si VI, 

pateikiami lentel÷je. 
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Lentel÷ 122. Pagrindin÷s BPD įgyvendinimo problemos ir VI veiksmai sprendžiant jas. 
Problema Priežastys Sprendimo būdai, veiksmai Poveikis 

1. Atsakomyb÷s taisykl÷se neapibr÷žtos 
visos SF administravime ir kontrol÷je 
dalyvausiančios institucijos ir 
nepakankamai apibūdintos šių institucijų 
funkcijos ir teis÷s. 

Pakeistos Atsakomyb÷s taisykl÷s: LRV 2005 m. balandžio 18 
d. nutarimu Nr. 414 Atsakomyb÷s taisykl÷s išd÷stytos nauja 
redakcija (Žin., 2005, Nr. 51-1700), kuriose patikslintos ir 
papildytos VI, MI, TI, ĮI funkcijos ir teis÷s. Nustatytos 
institucijų, atsakingų už veiklos atrankinius patikrinimus, AKI 
atsakomyb÷, funkcijos ir teis÷s. Numatyta pareiga FNTT EK 
teikti informaciją apie pažeidimus. Nustatytos naujos 
sąvokos: „auditą koordinuojanti institucija“, „veiklos 
atrankiniai patikrinimai“.  
LRV 2008 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1104 (Žin., 2008, Nr. 
128-4907) pakeistose Atsakomyb÷s taisykl÷se numatyta, kad 
VI finansų ministro nustatyta tvarka organizuoja SF paramos 
teikimo pagal BPD užbaigimo procesą, o MI, TI, ĮI, AKI, 
atsakingos už veiklos atrankinius patikrinimus institucijos, 
finansų ministro nustatyta tvarka dalyvauja SF paramos 
teikimo pagal BPD užbaigimo procese. 

Patikslinus institucijų funkcijas (VI 
funkcijos, susijusios su l÷šų planavimu, 
informavimu, viešinimu ir pan.) ir teises 
(nustatyta teis÷ VI ir TI tikrinti projektus jų 
administravimo ir įgyvendinimo vietose, taip 
pat numatyta teis÷ VI sustabdyti institucijų 
įgaliojimus, prisiimti įsipareigojimus 
sudarant paramos sutartis Administravimo 
ir finansavimo taisykl÷se nustatytais 
atvejais, teikti teis÷s aktų, susijusių su SF 
administravimu, paaiškinimus) bei nustačius 
naujų institucijų atsakomybę, funkcijas ir 
teises patobulinta BPD valdymo ir kontrol÷s 
sistemą, užtikrintas geresnis ES 
reglamentuose nustatytų reikalavimų 
įgyvendinimas, operatyvesnis l÷šų 
planavimas, spartesnis jų panaudojimas, 
geresn÷ SF l÷šų panaudojimo kontrol÷.  
Sudarytas teisinis pagrindas prad÷ti BPD 
baigimo procesą. 

VI, vadovaudamasi Atsakomyb÷s taisykl÷mis, teik÷ teis÷s 
aktų, reglamentuojančių SF administravimą, paaiškinimus. 
Atsakymai į SF paramą administruojančių institucijų 
klausimus, susijusius su daugumos institucijų atliekamomis 
funkcijomis, buvo teikiami centralizuotai visoms institucijoms.  
Kraštutin÷ priemon÷ – sprendimo pri÷mimo sustabdymas, 
pasinaudojant Atsakomyb÷s taisykl÷se nustatyta galimybe VI 
duoti privalomus vykdyti nurodymus. Tai prailgino sprendimų 
pri÷mimų procesą, tačiau buvo būtina priemon÷ norint 
užtikrinti ES reglamentuose nustatytų reikalavimų vykdymą, 
už kurių įgyvendinimą atsakinga VI. 

Užtikrinta geresn÷ BPD įgyvendinimo 
priežiūra ir kokybiškas BPD įgyvendinimas. 

1. BPD valdymo ir 
kontrol÷s sistemos 
trūkumai. 

2. Administravimo ir finansavimo 
taisykl÷se nustatytų SF administravimo 
procedūrų nesilaikymas ir jų trūkumai. 

Atliktas Administravimo ir finansavimo taisykl÷se nustatytų 
SF administravimo procedūrų tobulinimas: Administravimo ir 
finansavimo taisykl÷se (LR finansų ministro 2005 m. vasario 
4 d. įsakymas Nr. 1K-041 (Žin., 2005, Nr.21-667) nustatyti 
papildomi reikalavimai viešumui ir pareišk÷jų informavimui: 
atsiranda reikalavimas pranešti visuomenei apie gautas 
paraiškas; reikalaujama informuoti pareišk÷jus apie kiekvieno 
vertinimo etapo rezultatus; nustatomas reikalavimas teikti 
duomenis pareišk÷jams apie likusią paramos l÷šų sumą; 
nutarta, kad turi būti viešinama atrankos komiteto 
nutariamoji dalis. 
LR finansų ministro 2005 m. geguž÷s 13 d. įsakymu Nr. 1K-
161 (Žin., 2005, Nr.64-2314) Administravimo ir finansavimo 
taisykl÷se pakeista skundų nagrin÷jimo tvarka ir terminai; 

Patobulinus BPD administravimo 
procedūras, sudarytos prielaidos sparčiau, 
efektyviau ir skaidriau įgyvendinti BPD. 
Administravimo ir finansavimo taisykles 
papildžius skundų nagrin÷jimo žurnalu, 
sudaroma galimyb÷ rinkti rizikos analizei 
reikalingą informaciją. 
Užtikrintas efektyvesnis institucijų funkcijų 
atlikimas. 
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nustatyta TI įgaliojimų prisiimti įsipareigojimus sudarant 
paramos sutartis ir atlikti mok÷jimus pagal sudarytas 
paramos sutartis sustabdymo tvarka. 
LR finansų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1K-
390 (Žin., 2005, Nr.152-5611), siekiant rinkti rizikos analizei 
reikalingą informaciją, taisykl÷s papildomos nauju priedu – 
skundų nagrin÷jimo žurnalu. 
LR finansų ministro 2006 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1K-041 
(Žin., 2006, Nr.14-496) pakeistose Administravimo ir 
finansavimo taisykl÷se supaprastinta atsiskaitymo už BPD 
priemonių l÷šų panaudojimą tvarka – nustatyta, kad ĮI turi 
teikti TI tik jai priskirtų BPD priemonių metines įgyvendinimo 
ataskaitas – atsisakyta pusmečio įvykdymo ataskaitų teikimo. 
VI atliekamos patikros TI ir ĮI. Geresn÷ BPD įgyvendinimo priežiūra. 

Užtikrinamas VI jos atsakomybę pavestų 
užduočių TI ir ĮI atlikimas. 

 

Siekiant užtikrinti efektyvų paramos l÷šų administravimą ir 
kontrolę ir atsižvelgiant į poreikį reglamentuoti pranešimų 
apie pažeidimus teikimą, nustatant konkrečias datas ir 
pranešimo apie pažeidimą formą, LR finansų ministro 2005 
m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1K-390 pakeistos 
Administravimo ir finansavimo taisykl÷s. Perkeltos EK 
reglamento Nr. 1681/94 „D÷l pažeidimų ir su struktūrin÷s 
politikos finansavimu ir šios srities informacin÷s sistemos 
organizavimu susijusių neteisingai sumok÷tų sumų 
susigrąžinimo“ nuostatos. 
Atsižvelgiant į min÷to reglamento nuostatas ir AFIS sistemos, 
kurios pagalba FNTT kiekvieną ketvirtį teikia pranešimus apie 
pažeidimus EK, duomenų struktūrą nustatoma pranešimo 
apie pažeidimą forma.  
Patobulintos l÷šų išmok÷jimo nuostatos – pajamų 
nagrin÷jimas vertinant projektų paraiškas ir mok÷jimo 
prašymus, projektų vykdytojų nuosavo ind÷lio l÷šų, skirtų 
viešiesiems tikslams, įtraukimas į bendrojo finansavimo 
l÷šas, SFMIS algoritmas, naudojamas apskaičiuojant 
mok÷tinas projekto vykdytojui paramos l÷šas pagal pateiktus 
mok÷jimo prašymus.  
Patikslinta BPD priemonių ataskaitų teikimo tvarka – 
nustatyta, kurios ataskaitos teikiamos VI ir kurios – MI.  
Taisykl÷s papildomos nauju priedu – skundų nagrin÷jimo 
žurnalu. Tokiu būdu, siekiama rinkti rizikos analizei reikalingą 
informaciją. 

Sudarytos prielaidos užtikrinti efektyvų 
paramos l÷šų administravimą ir kontrolę. 

 

3. SFMIS trūkumai. SFMIS pl÷tros projektas prad÷tas 2005 m. rugs÷jo m÷n. 
pasirašius sutartį su rangovu. SFMIS pl÷trai atlikti LR finansų 
ministro 2005 m. geguž÷s 5 d. įsakymu Nr. 1K-133 sudaryta 
darbo grup÷. SFMIS pl÷tros metu taisomi SFMIS 

Užtikrintas Reglamente Nr. 1260/1999 34 
straipsnio 1 dalies a punkto nuostatos, 
pagal kurią VI atsako už sistemos patikimai 
finansinei ir statistinei informacijai apie 
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funkcionalumo trūkumai. įgyvendinimą rinkti sukūrimą, 

įgyvendinimas. 
Didesnis SFMIS funkcionalumas leido 
užtikrinti geresnę BPD įgyvendinimo 
priežiūrą. 

4. ĮI teis÷ atlikti viešojo administravimo 
funkcijas. 

2008 m. pateiktas pasiūlymas VRM pakeisti LR viešojo 
administravimo įstatymą (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, 
Nr. 77−2975; 2009, Nr. 75-3062), suteikiant teisę SF 
paramą administruojančioms institucijoms, kurios yra 
viešosios įstaigos, atlikti viešojo administravimo funkcijas. 
2009 m. šis pasiūlymas pateiktas Seimo Audito komitetui. 
Atsižvelgiant į tai, 2009 m. buvo atitinkamai papildytas 
Viešojo administravimo įstatymas, kurio 41 straipsnyje 
nustatyti viešojo administravimo įgaliojimų suteikimo būdai. 
Pagal min÷to įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3 punktą viešojo 
administravimo įgaliojimai gali būti suteikiami LRV nutarimu, 
priimtu vadovaujantis tiesiogiai taikomu ES teis÷s aktu, 
ratifikuota LR tarptautine sutartimi, nustatančiais ES ar 
atskirų valstybių finansin÷s paramos Lietuvai teikimo mastą, 
principus ar bendrąsias taisykles, ir laikantis šio straipsnio 2 
dalies nuostatų (viešojo administravimo įgaliojimai 
vadovaujantis šio straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis 
subjektams suteikiami iki 2010 m. sausio 1 d). 

ĮI sudaryta galimyb÷ efektyviau atlikti 
priežiūros funkcijas.  

 

5. ĮI teis÷ atlikti viešųjų pirkimų kontrolę. VI pasiūlymu buvo atitinkamai papildytas LR viešųjų pirkimų 
įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, 
Nr. 81-3179). 2008 m. rugs÷jo 15 d. įsigaliojusios Viešųjų 
pirkimų įstatymo redakcijos 100 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta, kad „Viešųjų pirkimų kontrolę atlieka VPT ir 
įgaliotos valstyb÷s institucijos, taip pat LRV nutarimu įgalioti 
ES finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai 
asmenys pagal savo kompetenciją.“ 

Sudarytos geresn÷s prielaidos ĮI atlikti joms 
pavestas funkcijas, susijusias su išlaidų 
tinkamumo nustatymu ir užtikrinimu. Tokiu 
būdu buvo garantuotas tinkamas l÷šų 
panaudojimas. 
Sumažinta pažeidimų, susijusių su 
viešaisiais pirkimais, rizika.  

1. Nepakankama teis÷s aktų, 
reglamentuojančių SF paramos 
administravimą, kokyb÷. 

Buvo tobulinami teis÷s aktai, reglamentuojantys SF paramos 
administravimą: Administravimo ir finansavimo taisykl÷s (LR 
finansų ministro 2004 m. geguž÷s 31 d. įsakymas Nr. 1K-204 
(Žin., 2004, Nr. 93-3421) papildytos naujomis sąvokomis: 
„naudos gav÷jai“, „paraiška tarpinei institucijai d÷l l÷šų 
pervedimo projekto vykdytojui“, „SFMIS“, „VBAM sistema“, 
patikslintos pirmojoje Administravimo ir finansavimo taisyklių 
redakcijoje nustatytos sąvokos „parama“, „pareišk÷jai“, 
„sutartis“. 

Patobulintos BPD administravimo 
procedūros ir aiškiau apibr÷žtas institucijų 
funkcijų atlikimas sudar÷ prielaidas prad÷ti 
įgyvendinti BPD – skelbti kvietimus teikti 
paramą, vertinti, atrinkti ir skirti paramą 
projektams. 

Į SF paramą administruojančias  institucijas priimami 
darbuotojai, kurių administraciniai geb÷jimai stiprinami 
mokymuose Lietuvoje ir kitose ES šalyse. 

2. L÷ta BPD įgyvendinimo 
pradžia ir nepakankama 
paramos sutarčių 
sudarymo sparta. 

2. Nepakankami žmogiškieji ištekliai SF 
paramą administruojančiosiose 
institucijose, administracinių geb÷jimų ir 
patirties stoka. LRV 2005 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 764 BPD 

administruojančioms institucijoms buvo patvirtintas 
papildomas pareigybių, apmokamų TP l÷šomis, skaičius (gali 

Į SF paramą administruojančias institucijas 
pri÷mus daugiau darbuotojų ir sudarius 
galimybę jų darbo užmokestį apmok÷ti TP 
l÷šomis, buvo galima sparčiau ir efektyviau 
įgyvendinti BPD. 
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 būti priimami tik darbuotojai pagal terminuotas darbo 

sutartis). 
 

2004 m. rugs÷jo 15 d. Priežiūros komiteto pos÷dyje buvo 
pakeista BPD priede nustatytų bendrųjų projektų atrankos 
kriterijų struktūra: apibr÷žta, kurie iš kriterijų nustato 
projektų tinkamumą finansuoti, ir kurie nusako prioriteto 
suteikimą.  

3. Nepakankamai aiškūs projektų 
atrankos kriterijai. 

Administravimo ir finansavimo taisykl÷se (LR finansų ministro 
2004 m. geguž÷s 31 d. įsakymas Nr. 1K-204) atsisakyta BPD 
priede nustatytų bendrųjų projektų vertinimo ir atrankos 
kriterijų atkartojimo – pateikiama tik nuoroda į BPD priedą ir 
nurodoma, kad institucijos, rengdamos gaires pareišk÷jams, 
gali tikslinti arba detalizuoti BPD priede išvardytus kriterijus, 
bet negali nustatyti naujų atrankos kriterijų nepritarus 
Priežiūros komitetui. 

Nustatyta aiškesn÷ projektų atrankos tvarka 
sudar÷ prielaidas skaidriau ir sparčiau 
įgyvendinti BPD. 

2004 m. rugs÷jo 15 d. Priežiūros komiteto pos÷dyje buvo 
nuspręsta, kad taikant tiesioginio finansavimo skyrimo 
procedūrą neorganizuojami projektų atrankos komitetai. 
 
Administravimo ir finansavimo taisykl÷se (LR finansų ministro 
2004 m. geguž÷s 31 d. įsakymas Nr. 1K-204) patobulintos 
projektų administravimo procedūros: kvietimo teikti 
paraiškas dokumentacija papildyta paraiškos pildymo 
instrukcija; nustatyta projektų išlaidų apmok÷jimo tvarka, 
būdai, projektų įgyvendinimo priežiūros tvarka. 
 

4. Nepakankamai aiškios paraiškų 
teikimo, vertinimo ir atrankos, projektų 
išlaidų apmok÷jimo, projektų 
įgyvendinimo priežiūros procedūrų 
nuostatos. 

VI teikia išaiškinimus TI ir ĮI. 

Nustatytos aiškesn÷s projektų 
administravimo procedūros sudar÷ 
prielaidas paspartinti BPD įgyvendinimo 
pradžią – skelbti kvietimus teikti paramą, 
vertinti, atrinkti ir skirti paramą projektams, 
skaidriau administruoti BPD. Nustačius 
projektų išlaidų apmok÷jimo tvarką buvo 
galima prad÷ti teikti mok÷jimo prašymus ir 
deklaruoti išlaidas EK. Užtikrinama, kad ĮI ir 
TI vienodai suprastų Administravimo ir 
finansavimo taisykl÷se nustatytus paraiškų 
teikimo, vertinimo ir atrankos reikalavimus 
ir būtų įgyvendinamas vienodų sąlygų 
taikymo principas. 

5. Ilgai trunkantis kvietimo teikti 
paraiškas dokumentacijos derinimas d÷l 
netinkamos teikiamos derinti kvietimo 
teikti paraiškas dokumentacijos kokyb÷s. 
 

VI, derindama kvietimo teikti paraiškas dokumentaciją, raštu 
praš÷ TI pateikti derinamos dokumentacijos lyginamuosius 
variantus su pažym÷tais pakeitimais, jeigu teikiami derinti 
dokumentacijos pakeitimai, buvo prašoma nurodyti pakeitimų 
priežastis.  
Administravimo ir finansavimo taisykl÷se (LR finansų ministro 
2005 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 1K-041) nustatyti aiškesni 
reikalavimai TI d÷l kvietimo teikti paraiškas dokumentacijos 
rengimo.  

Tai sudar÷ prielaidas sparčiau įgyvendinti 
BPD.  
Administravimo ir finansavimo taisykl÷se 
nustačius aiškesnius reikalavimus d÷l 
kvietimo teikti paraiškas dokumentacijos 
rengimo, TI, rengiant dokumentaciją, kilo 
mažiau klausimų d÷l taisyklių nuostatų 
taikymo, tod÷l sutrump÷jo kvietimo teikti 
paraiškas dokumentacijos derinimas, 
pager÷jo dokumentacijos kokyb÷.  
sumažinta rizika netinkamai panaudoti BPD 
l÷šas, sudarytos prielaidos efektyviau 
įgyvendinti BPD. 

 

6. Nepasiteisinęs l÷šų poreikio 
suplanavimas pagal BPD priemones ir 
priemonių veiklų sritis. 
 

VI inicijavo Priežiūros komiteto pos÷džius, kuriuose priimti 
sprendimai perskirstyti l÷šas tarp BPD priemonių ir priemonių 
investicinių sričių kodų. Skubioms problemoms spręsti 
organizuota rašytin÷ procedūra. VI Priežiūros komiteto 

Sudarytos galimyb÷s efektyviau panaudoti 
SF paramą, užtikrinta geresn÷ BPD 
įgyvendinimo priežiūra. 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 

 

 485 

Problema Priežastys Sprendimo būdai, veiksmai Poveikis 
pos÷džiuose ragino Priežiūros komiteto narius teikti siūlymus 
ir aktyviai dalyvauti priimant strateginius BPD valdymo 
sprendimus, taip pat kreip÷si raštais, skatindama realiai 
vertinti galimybes panaudoti l÷šas pagal institucijų 
administruojamas priemones. 
2005 m. lapkričio m÷n. pradžioje organizuoti dvišaliai 
susitikimai su TI, parengtas BPD l÷šų panaudojimo planas, 
apie kurio įgyvendinimą buvo nuolat informuojama LRV. 

7. Per daug ištęstas kvietimų teikti 
paraiškas grafikas. Kadangi nepasitvirtino 
prielaida, kad visi paskelbtų kvietimų 
etapai bus įgyvendinti nustatytais 
terminais, tod÷l kilo rizika per v÷lai 
sudaryti sutartis ir sutrumpinti galimą 
projektų įgyvendinimo laiką. 

VI IVPK prašymu, kad nereik÷tų skelbti naujo kvietimo, 2005 
m. inicijavo LRV nutarimo d÷l asignavimų valdytojų galimų 
prisiimti maksimalių įsipareigojimų pagal priemones 
pakeitimus ir 2005 m. leista sudaryti sutartis d÷l visų 
priemonei BPD skirtų l÷šų.  
Atsižvelgiant į tai, kad gauta daug kokybiškų paraiškų pagal 
BPD 3.1 priemonę „Tiesiogin÷ parama verslui“ ir siekiant 
užtikrinti N+2 taisykl÷s įgyvendinimą, LRV 2006 m. geguž÷s 
2 d. nutarime Nr. 390 buvo leista ŪM prisiimti įsipareigojimus 
d÷l visos priemonei BPD skirtos sumos ir nebeskelbti naujų 
kvietimų. 
Siekiant neprarasti SF l÷šų, nes įgyvendinant projektus 
faktin÷ panaudotų pinigų suma gali būti mažesn÷ nei 
projektams skirta maksimali paramos suma, pagal min÷tą 
LRV nutarimą buvo nustatyta, kad leistina viršyti maksimalias 
sumas, d÷l kurių galima prisiimti įsipareigojimus sudarant 
sutartis, d÷l projektų remiamų įgyvendinant priemones 
finansuojamas iš SF ir bendrojo finansavimo l÷šų.  
VI taip pat suteik÷ galimybę TI sudaryti rezervinių projektų 
sąrašus ir informavo jas, kad jei įgyvendinant projektus 
atsiranda nepanaudotų l÷šų likutis, jis gali būti skirtas į 
rezervinį sąrašą įrašytiems projektams. 

Sudarytos prielaidos, kad būtų panaudotos 
visos BPD l÷šos, užtikrintas spartesnis BPD 
įgyvendinimas ir geresn÷ BPD įgyvendinimo 
priežiūra. 

8. Ilgai trunkantis paraiškų vertinimo 
etapas d÷l nepakankamai geros pateiktų 
paraiškų kokyb÷s. 

Sudarytos galimyb÷s panaudojant TP l÷šas prieš kvietimų 
teikti paraiškas paskelbimą ir paskelbus juos rengti mokymus 
potencialiems pareišk÷jams. 

Sudarytos prielaidos parengti geresn÷s 
kokyb÷s projektus ir efektyviau panaudoti 
SF paramą. 

 

9. Nepakankamai aiškiai teis÷s aktuose, 
reglamentuojančiuose SF paramos 
administravimą, nustatyta paraiškų 
vertinimo tvarka. 

Patikslinta Administravimo ir finansavimo taisykl÷se (LR 
finansų ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 1K-041) 
nustatyta projektų vertinimo tvarka: suvienodinti tinkamumo 
skirti paramą, projektų naudos ir kokyb÷s vertinimo kriterijai, 
naujai išd÷styta projektų tinkamumo skirti paramą, projektų 
naudos ir kokyb÷s vertinimo tvarka, detaliau išaiškinama, 
kaip nustatomas paramos dydis projektams; pateikiama 
daugiau metodinių išaiškinimų; siekiant atrinkti geriausiai 
parengtus projektus ir garantuoti skaidrų paraiškų vertinimą 
bei atranką, buvo atsisakyta tęstin÷s paramos skyrimo 
procedūros ir LRV 2005 m. kovo 31 d. nutarime Nr. 344 buvo 
nustatyta, kad ŪM ir IVPK turi užbaigti pagal tęstinio paramos 
teikimo procedūrą gautų paraiškų atranką neviršijant LRV 

Užtikrintas spartesnis ir skaidresnis BPD 
panaudojimas: suvienodinus tinkamumo 
skirti paramą, projektų naudos ir kokyb÷s 
vertinimo kriterijus, užtikrintas 
Administravimo ir finansavimo taisyklių 
atitikimas BPD priedui; naujai išd÷sčius 
projektų tinkamumo skirti paramą, projektų 
naudos ir kokyb÷s vertinimo tvarką, 
atsisakius tęstin÷s projektų vertinimo 
procedūros, užtikrinta, kad sprendimai d÷l 
paramos skyrimo būtų priimami kuo 
skaidriau ir objektyviau; nustačius 
pavyzdines dokumentų formas, garantuota, 
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2004 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 394 nustatytų limitų. 
 

kad institucijos vienodai įgyvendins VI 
teis÷s aktuose joms paskirtoms funkcijoms 
atlikti nustatytus reikalavimus.  

 

10. Ilgai trunkantis paraiškų atrankos 
etapas d÷l nekokybiškai ĮI parengtų 
paraiškų vertinimo ataskaitų 

Administravimo ir finansavimo taisykl÷se (LR finansų ministro 
2005 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 1K-041) nustatyta 
vieninga visoms institucijoms paraiškų vertinimo ataskaitų 
forma.  
 

Nustačius vieningą visoms institucijoms 
paraiškų vertinimo ataskaitų formą, 
projektų atranką buvo galima vykdyti 
greičiau ir efektyviau – mažiau pasitaik÷ 
atvejų, kai d÷l nekokybiškai parengtų 
vertinimo ataskaitų, jas reik÷jo grąžinti ĮI 
patikslinti ar net atlikti paraiškų 
pervertinimą. 
Buvo užtikrinta geresn÷ BPD įgyvendinimo 
priežiūra. 

1. Projektų įgyvendinimo patirties 
netur÷jimas. 

ĮI ir TI prieš skelbdamos kvietimus teikti paraiškas ir 
paskelbusios kvietimus, pasinaudodamos TP l÷šomis, gal÷jo 
organizuoti mokymus. 

Užtikrintas spartesnis BPD įgyvendinimas. 

2. Nepakankamai aiški teis÷s aktuose, 
reglamentuojančiuose SF paramos 
administravimą, nustatyta l÷šų 
išmok÷jimo tvarka. 

Tobulinami teis÷s aktai, reglamentuojantys SF paramos 
administravimą: 
LRV 2005 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 414 nauja 
redakcija išd÷stytose Atsakomyb÷s taisykl÷se patikslintos 
sąvokos „bendrojo finansavimo l÷šos“ – nustatyta, kad šiomis 
l÷šomis gali būti pripažįstamos projekto vykdytojo įnešamos 
fizinių ir (arba) juridinių asmenų l÷šos, skirtos viešiesiems 
tikslams, ŽOFP atveju bendrojo finansavimo l÷šomis 
pripažįstamos ir nuosavi projekto vykdytojo pinigai; 
nustatytos naujos sąvokos: „asignavimai įsipareigojimams“, 
„BPD projektas“, „paraiška TI d÷l l÷šų pervedimo projekto 
vykdytojui“, „parama projektui“, „tinkamos finansuoti 
išlaidos“, „paramos sutartis“.  

Nustačius, kad bendrojo finansavimo 
l÷šomis gali būti pripažįstamos projekto 
vykdytojo įnešamos fizinių ir (arba) juridinių 
asmenų, viešiesiems tikslams skirtos l÷šos, 
buvo galima sparčiau EK deklaruoti išlaidas 
– paspart÷jo BPD įgyvendinimas.  
 

3. Apyvartinių l÷šų trūkumas. Administravimo ir finansavimo taisykl÷se (LR finansų ministro 
2005 m. geguž÷s 13 d. įsakymas Nr. 1K-161) patikslinta 
avanso dydžio išmok÷jimo projekto vykdytojui tvarka, buvo 
sudarytos galimyb÷s gauti didesnį avansą ir taikyti mišrų 
mok÷jimo būdą.  

Užtikrintas spartesnis BPD įgyvendinimas. 

4. Ilgai trunkantis projektų, finansuojamų 
iš ESF, išlaidų tikrinimas ir deklaravimas 
d÷l didelio išlaidas pateisinančių 
dokumentų, teikiamų su mok÷jimo 
prašymais, kiekio 

2006 m. VI pritar÷ ESF l÷šas administruojančių institucijų 
pasiūlymui, kad būtų pasinaudota Administravimo ir 
finansavimo taisykl÷se nustatyta galimybe ir parengta 
supaprastinta mok÷jimo prašymų tikrinimo tvarka pagal ESF 
finansuojamas priemones. ESFA pareng÷ min÷tos tvarkos 
projektą, kuris buvo pristatytas FM, SADM, ŠMM atstovams. 
2007 m. patvirtinta Projektų, finansuojamų iš ESF, išlaidas 
pateisinančių dokumentų (gali būti teikiami ne visi išlaidas 
pateisinantys dokumentai, o jų suvestin÷ pagal nustatytą 
formą) teikimo su mok÷jimo prašymais, mok÷jimo prašymų 
atrankinio tikrinimo tvarka ir prad÷ta taikyti. 

Efektyvesnis projektų administravimo ir 
mok÷jimo prašymų tikrinimo procesas. 
Sudarytos prielaidos sparčiau įgyvendinti 
BPD.  
 

3. L÷tas l÷šų deklaravimas. 
Rizika prarasti BPD l÷šas.  

5. Nepakankamai aiški teis÷s aktuose, Tobulinami teis÷s aktai, reglamentuojantys SF paramos Buvo užtikrintas geresnis ES teis÷s aktuose 
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Problema Priežastys Sprendimo būdai, veiksmai Poveikis 
 reglamentuojančiuose SF paramos 

administravimą, nustatyta pažeidimų 
tyrimo, nustatymo ir šalinimo tvarka. 

administravimą: į Administravimo ir finansavimo taisykles 
(LR finansų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 
1K-390 (Žin., 2005, Nr.152-5611) perkeltos EK reglamento 
Nr. 1681/94 „D÷l pažeidimų ir su struktūrin÷s politikos 
finansavimu ir šios srities informacin÷s sistemos 
organizavimu susijusių neteisingai sumok÷tų sumų 
susigrąžinimo“ nuostatos. 
Atsižvelgiant į min÷to reglamento nuostatas ir AFIS sistemos, 
kurios pagalba FNTT kiekvieną ketvirtį teikia pranešimus apie 
pažeidimus EK duomenų struktūrą, nustatoma pranešimo 
apie pažeidimą forma.  
LR finansų ministro 2010 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. K-
132 pakeitus Administravimo ir finansavimo taisykles, 
patobulinta pažeidimų tyrimo, nustatymo ir šalinimo sistema. 

nustatytų reikalavimų d÷l pažeidimų tyrimo, 
nustatymo ir šalinimo įgyvendinimas. 
Įgyvendintos EK ir VK auditų 
rekomendacijos. Sumažinta rizika neteis÷tai 
panaudoti BPD l÷šas.  
 

1. Nepanaudotos SF l÷šos d÷l objektyvių 
priežasčių nutrauktų projektų; projektų 
įgyvendinimo metu sutaupytos paramos 
l÷šos. 

L÷šų perskirstymas tarp BPD priemonių ir BPD priemonių 
investicinių sričių kodų, kiti BPD ir BPD priedo pakeitimai, 
turintys įtakos paramos l÷šų panaudojimo efektyvumui ir 
spartai (rašytin÷ BPD priedo keitimo procedūra skubioms 
problemoms spręsti);  
Priimti LRV nutarimo d÷l asignavimų valdytojų galimų 
prisiimti maksimalių įsipareigojimų, sudarant paramos 
sutartis, pakeitimai; 
Skelbiami nauji kvietimai teikti paraiškas paramai gauti pagal 
atitinkamą BPD priemonę; 
Administravimo ir finansavimo taisyklių keitimas, numatant 
galimybę skirti papildomą paramą įvykdomiems projektams, 
siekiant juos įgyvendinti didesn÷s apimties. 

Sudarytos prielaidos panaudoti visas BPD 
l÷šas: pasirašytos paramos sutartys ir 
prad÷ti įgyvendinti nauji projektai, skirta 
papildoma parama įvykdomiems 
projektams, siekiant juos įgyvendinti 
didesn÷s apimties. 

2. Iškilusi gr÷sm÷ nutraukti projektus ir 
užsitęsęs jų įgyvendinimas d÷l 
projektams įgyvendinti trūkstamų l÷šų 
išaugus energetikos, materialinių ir darbo 
j÷gos išteklių kainoms. 

Administravimo ir finansavimo taisyklių numatant galimybę 
padidinti projektui įgyvendinti skirtą paramos sumą, skiriant 
projektui įvykdyti trūkstamas papildomos paramos l÷šas. 
Dalies projekto pasiekimų atsisakymas, užtikrinant nustatytų 
projekto tikslų pasiekimą. 

Skirta papildoma parama įgyvendinamiems 
projektams, užtikrinant (tinkamą ir laiku) jų 
įgyvendinimą 

4. Rizika nepanaudoti visų 
BPD numatytų l÷šų. 

3. Gr÷sm÷ nebaigti įgyvendinti projektų. Siekiant sudaryti sąlygas pabaigti įgyvendinti BPD projektus 
pakeistos Administravimo ir finansavimo taisykl÷s, pratęsiant 
paramos sutarčių sudarymo terminus (LR finansų ministro 
2009 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 1K-109 (Žin., 2009, 
Nr. 43-1698) ir projektų įgyvendinimo terminus, leidžiant 
projektus pabaigti įgyvendinti savo l÷šomis (LR finansų 
ministro 2009 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 1K-258 (Žin., 
2009, Nr. 95-4053), 2009 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. 1K-
387 (Žin., 2009, Nr. 134-5860). 

Sudarytos sąlygos pabaigti įgyvendinti 
projektus savo l÷šomis. 
Sudaryta galimyb÷ panaudoti visas pagal 
BPD skirtas paramos l÷šas.  
Užtikrintas geresnis BPD rodiklių 
pasiekimas. 
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Išvados: 
1. VI iš esm÷s užtikrino Reglamente Nr. 1260/1999 nustatytų VI funkcijų atlikimą.  
2. Lietuvoje nustačius centralizuotą BPD administravimo sistemą, kai paskirta viena VI 

visiems SF, iš esm÷s buvo užtikrinta, kad būtų taikomi tolygūs reikalavimai TI ir ĮI 
pavestų užduočių atlikimui, vienodai aiškinamos Administravimo ir finansavimo 
taisyklių ir kitų teis÷s aktų, reglamentuojančių BPD administravimą, nuostatos. 

3. VI darbą apsunkino įgyvendinant BPD išryšk÷ję nacionalinių teis÷s aktų, 
reglamentuojančių viešuosius pirkimus, darbo santykius ir pan., trūkumai, kurie VI 
pastangomis buvo nuolat tobulinami. 

 
SFMIS 
VI, vadovaudamasi Reglamento Nr. 1260/1999 34 straipsnio 1 dalies a punktu, pagal 

kurį ji atsakinga už sistemos patikimai finansinei ir statistinei informacijai apie įgyvendinimą 
rinkti sukūrimą, ir Atsakomyb÷s taisykl÷mis, sukūr÷ SFMIS, kuri yra BPD valdymo ir kontrol÷s 
sistemos sudedamoji dalis. 

SFMIS – valstyb÷s informacin÷ sistema, kurios veikimas paremtas IT ir kuri skirta rinkti, 
apdoroti ir saugoti statistinius ir finansinius duomenims, būtinus steb÷ti ir valdyti BPD 
įgyvendinimą, SF ir bendrojo finansavimo l÷šų panaudojimą, informaciją perduoti EK, užtikrinti 
šių procesų atskaitomybę, apskaitą ir kontrolę, duomenų surinkimą ir pateikimą, nepažeidžiant 
duomenų tvarkymą ir saugą reglamentuojančių teis÷s aktų.   

SFMIS buvo prad÷ta kurti naudojant PHARE l÷šas, įdiegta pasitelkus TP finansinius 
resursus pagal BPD 5.2 priemonę. SFMIS pl÷tra ir palaikymas buvo vykdomi naudojant TP 
l÷šas pagal BPD 5.1 priemonę.   

SFMIS diegimo pradžia laikomi 2003 m. SFMIS sukūr÷ konkurso būdu atrinktas UAB 
„Elsis“, UAB „NRD“, BBJ Consult AG ir Thales IS GmbH konsorciumas. SFMIS duomenų baz÷s ir 
funkcionalumo kūrimas baigtas 2004 m. SFMIS baigta diegti 2005 m. ir patvirtinta finansų 
ministro 2005 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-090. Šiuo įsakymu taip pat patvirtintas BPD 
administruojančių institucijų prijungimo prie sistemos tvarkaraštis ir istorinių duomenų 
įtraukimo į SFMIS terminai.  

SFMIS paskirtį, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, tikslus, duomenų 
gav÷jus ir teik÷jus, valdytojo ir tvarkytojų funkcijas, teises ir atsakomybes, duomenų saugos 
principus, SFMIS reorganizavimą ir likvidavimą reglamentuoja SFMIS nuostatai. 

SFMIS steig÷jas ir valdytojas – FM, valdanti techninę–programinę įrangą, licencijas, 
naudoja ir disponuoja SFMIS patik÷jimo teise (nuosavyb÷s teise SFMIS priklauso valstybei). 
Valdytojo ir tvarkytojų veiksmus, užtikrinant SFMIS duomenų saugą, reglamentuoja SFMIS 
nuostatai, Bendrieji elektronin÷s informacijos saugos valstyb÷s institucijų ir įstaigų 
informacin÷se sistemose reikalavimai, FM informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai. 

FM, kaip SFMIS valdytojas, užsak÷, sukūr÷ ar įsigijo ir valdo SFMIS sukurtus modulius, 
licencijas, tvarko visus duomenis, teik÷ naudotojams konsultacijas, mok÷ juos, reng÷ 
naudotojų vadovus. SFMIS vartotojai pagal kompetenciją gal÷jo tvarkyti tik jiems 
priklausančius SFMIS duomenis. Visi SFMIS vartotojų darbo seansai sistemoje buvo 
registruojami, visi informacijos įvedimo, koregavimo ir šalinimo veiksmai (veiksmo turinys, 
tiksli data, vartotojo identifikacinis kodas) protokoluoti. 

SFMIS funkcionavimo infrastruktūra: 
1. Branduolys (pagrindinis ir rezervinis SFMIS duomenų baz÷s, išorinių sąsajų bei 

ataskaitų generavimo ir aplikacijų serveriai); 
2. Kliento dalis – interneto naršykl÷, kuria SFMIS vartotojai naudojosi SFMIS moduliais; 
3. Testavimo aplinka, skirta aptarnaujančių SFMIS valdytojo ir naudotojų darbuotojų 

bandymams testuoti, tobulinti ir pl÷toti SFMIS; 
4. SFMIS svetain÷ internete, skirta SFMIS valdytojo ir vartotojų darbuotojus informuoti 

apie SFMIS, juos konsultuoti, mokyti, tirti jų poreikius ir vertinimus. SFMIS svetain÷je 
buvo skelbiama informacija, kurios viešinimo neribojo teis÷s aktai; 

5. Rezervin÷s SFMIS darbo vietos, kuriose buvo įdiegta virtualaus privataus tinklo 
programin÷ įranga. Rezervinio prisijungimo galimyb÷ užtikrino saugų darbą su SFMIS 
jungiantis per internetą tais atvejais, kai neveikdavo saugus valstybinis duomenų 
perdavimo tinklas; 

6. Aptarnaujančių darbuotojų SFMIS darbo vietos – SFMIS valdytojo darbuotojų, 
aptarnaujančių SFMIS ir jos vartotojus, darbo vietos ir visa SFMIS administruoti 
reikalinga įranga. 

Funkciniu požiūriu BPD administravimui SFMIS buvo sudarytos 2 posistem÷s: SF ir 
bendrojo SFMIS valdymo modulio, kuriame buvo kaupiama ir valdoma informacija apie 
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bendruosius žinynus (valiutų kursai, klasifikatoriai, bankai, institucijos, paramos gav÷jai), BPD 
(kvietimai, etapai, programos, prioritetai, priemon÷s, veiklos sritys ir sektoriai, intervencijos 
sritys), įgyvendinimo rodiklius (prioriteto, priemon÷s ir paraiškos), biudžetą (kontrol÷, 
prognoz÷s, programų tipai), subjektus (bendroji ir papildoma informacija, skolininkų registras), 
sinchronizavimo su VBAMS parametrus ir duomenų apsikeitimo įvykius, SFMIS vartotojus, 
SFMIS veikimo parametrus.  

SFMIS sudar÷ 5 moduliai. 
 

Lentel÷ 123. SFMIS moduliai. 
SFMIS modulis  SFMIS modulyje kaupiama informacija   
Paraiškų / 
sutarčių 
registravimo. 

Paraiškose esanti informacija, vertinimo etapų rezultatai, projektų atrankos 
komitetų rekomendacijos, TI sprendimai ir paramos sutarčių duomenys. 

Projekto lygmens informacija: apie projektams atliekamus mok÷jimus, 
išlaidas pateisinančių ir apmok÷jimą įrodančių dokumentų, pagal kuriuos 
buvo atlikti mok÷jimai, deklaruotinas EK l÷šas, grąžintinas l÷šas, rangovus, 
prekių tiek÷jus ar paslaugų teik÷jus, taip pat atliekama projekto biudžeto 
vykdymo ir finansavimo šaltinių naudojimo steb÷sena bei kontrol÷. 

Mok÷jimų ir 
biudžeto. 
 

BPD ir BPD priemonių lygmens informacija: atliekama finansinių planų 
steb÷sena ir įgyvendinimo kontrol÷, N+2 taisykl÷s įvykdymo priežiūra, 
formuojamos mok÷jimų prognoz÷s, kaupiama informacija, būtina mok÷jimo 
paraiškų ir išlaidų deklaracijų EK rengimui. 
Projekto lygmens informacija: apie projekto veiklų įgyvendinimą, viešųjų 
pirkimų vykdymą, fizinius rodiklius, pažeidimus, atliktas patikras vietoje, 
auditų rezultatus. 

Kontrol÷s. 

BPD ir BPD priemonių lygmens informacija: atliekama fizinių rodiklių 
įgyvendinimo steb÷sena. 

Išlaidų 
deklaravimo EK.  

Informacija apie išlaidas, deklaruotas EK (saugoma pagal SF), iš EK 
prašytas ir gautas SF l÷šas.  

Steb÷senos ir 
analiz÷s.  

Naudojamas generuoti kasinių / faktinių išlaidų, finansin÷s būkl÷s pagal 
projektus, BPD prioriteto ir priemon÷s lygmens rodiklių, BPD įgyvendinimo, 
BPD priemonių ir prioritetų Lietuvoje ir apskrityse ir projektų finansinių 
rodiklių ataskaitoms.   

 
Pagrindin÷s SFMIS funkcijos:  
1. Rinkti SF ir bendrojo finansavimo l÷šoms administruoti reikalingus statistinius ir 

finansinius duomenis;   
2. Atlikti BPD priemonių ir projektų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę;  
3. Kaupti tarpusavyje suderintus statistinius ir finansinius duomenis, reikalingus išlaidų 

deklaracijoms ir mok÷jimo paraiškoms EK pateikti;  
4. Atlikti klasifikatorių ir mok÷jimo duomenų mainus su VBAMS;  
5. Užtikrinti SF ir bendrojo finansavimo l÷šoms administruoti kaupiamos informacijos 

kokybę;  
6. Kaupti projektų vykdytojų ir galutinių paramos gav÷jų mok÷jimo prašymų ir projektų 

įgyvendinimo duomenis;  
7. Parengti dokumentus mok÷jimams iš SF ir bendrojo finansavimo l÷šų atlikti ir 

elektroninę mok÷jimų informaciją perduoti į VBAMS;  
8. Kaupti ir valdyti SFMIS klasifikatorių ir kitų SFMIS parametrų informaciją.  
 
Pagrindinius į SFMIS suvedamus duomenis ir terminus, kada informacija prival÷jo būti 

suvedama, nustat÷ Administravimo ir finansavimo taisykl÷s. SFMIS atkartoja Administravimo ir 
finansavimo taisykl÷se reglamentuotą BPD administravimo procesų eigą. Tod÷l, prad÷jus veikti 
SFMIS, buvo dar kartą patikrintas TI ir ĮI vidaus darbo procedūrų atitikimas Administravimo ir 
finansavimo taisyklių nuostatoms. Informaciją į SFMIS buvo galima įvesti tik teisingai atlikus 
visus BPD administravimo veiksmus, nustatytus Administravimo ir finansavimo taisykl÷se, 
tod÷l prijungiant institucijas prie SFMIS visi procedūrų neatitikimai taisykl÷ms buvo palaipsniui 
šalinami.  

Duomenų suvedimas ir SFMIS naudojimas prad÷tas nuo 2005 m. geguž÷s 1 d., t. y. į 
SFMIS perkeltas visas SF paramos administravimo procesas: buvo registruojamos projektų 
paraiškos, įtraukiama visa su projektų vertinimu, atranka, sprendimų d÷l paramos skyrimo 
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pri÷mimu, finansavimu ir įgyvendinimo priežiūra susijusi informacija. SFMIS atitiko 
Administravimo ir finansavimo taisyklių nuostatas ir gal÷jo generuoti visus Administravimo ir 
finansavimo taisykl÷se nustatytus dokumentus, taip pat jos pagalba buvo galima rengti 
ilgalaikes l÷šų išmok÷jimo prognozes. 

Įgyvendinant BPD, atsižvelgiant į BPD administruojančių ir kontroliuojančių institucijų 
poreikius, nustatytus SFMIS trūkumus ir teis÷s aktų, reglamentuojančių BPD administravimą, 
pasikeitimus, buvo nuolat vykdoma SFMIS pl÷tra, kurią atlikti LR finansų ministro 2005 m. 
geguž÷s 5 d. įsakymu Nr. 1K-133 sudaryta darbo grup÷: į jos sud÷tį įtraukti FM IT 
departamento (koordinavo SFMIS pl÷tros projektą), VI, MI, AKI ir Vidaus audito skyriaus 
(metodologiškai prižiūr÷jo ir dalyvavo atliekant atskirus SFMIS pl÷tros darbus) darbuotojai. 
Pagal poreikį į darbo grup÷s pos÷džius buvo kviečiami TI ir ĮI atstovai. Tokiu būdu BPD 
administruojančios institucijos buvo informuojamos apie SFMIS pl÷tros tikslus, darbų eigą, 
sudarytos galimyb÷s tiesiogiai dalyvauti atliekant atskirus SFMIS pl÷tros darbus (atliekant 
poreikių analizę, naujų ar patikslintų funkcionalumų testavimą ir pan.).  

SFMIS pl÷tros metu sukurtos papildomos duomenų analiz÷s galimyb÷s, kurios BPD 
administruojančioms ir kontroliuojančioms institucijoms sudar÷ galimybę atlikti rizikos analizę 
ir valdymą, SFMIS pritaikyta euro įvedimui – numatytas duomenų konvertavimas ir 
atvaizdavimas dviem valiutomis, SFMIS pritaikyta detaliai mok÷jimo paraiškų analizei ir 
grupiniams mok÷jimams kurti, įdiegta automatizuota pildymo programin÷ įranga su duomenų 
pildymo kontrole ir automatiniu paruoštų bylų importu į SFMIS. SFMIS pl÷trą, kurios projekto 
vert÷ sudar÷ 1 mln. Lt, atliko konkurso būdu atrinktas rangovas UAB „Elsis“. 
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Lentel÷ 124. 2004–2009 metais, kuriant ir tobulinant SFMIS, atlikti darbai ir jų nauda. 
Metai Pagrindin÷s darbų kryptys Atlikti darbai Poveikis 
2004 SFMIS duomenų baz÷s ir 

funkcionalumo sukūrimas. 
Sukurti paraiškų / paramos sutarčių registravimo, mok÷jimų ir 
biudžeto, kontrol÷s moduliai. Mok÷jimų ir biudžeto modulis buvo 
integruotas su VBAMS – mok÷jimai projektams SFMIS pagalba 
perduodami į VBAMS, iš kurios atliekami l÷šų pervedimai, o 
informacija apie juos eksportuojama iš VBAMS į SFMIS. 
Atlikti SFMIS testavimo darbai. 

Sukūrus SFMIS duomenų bazę ir pagrindinius funkcionalumus, 
buvo sudarytos sąlygos kaupti pagrindinius duomenis, 
susijusius su paraiškomis ir atrinktais projektais, formuoti BPD 
įgyvendinimo priežiūrai atlikti reikalingas ataskaitas. 

2005 1. SFMIS mok÷jimų ir biudžeto 
modulio tvarkymas. 
2. SFMIS susiejimas su SFC (angl. 
Common Structural Funds System). 

1. Iki 2005 m. geguž÷s 1 d. prie SFMIS buvo prijungtos visos BPD 
administruojančios institucijos, duomenų peržiūros teis÷mis buvo 
prijungtos VK ir LR specialiųjų tyrimų tarnyba. 
Realizuotas pagrindinis sistemos funkcionalumas – projektų paraiškų, 
vertinimo ir sprendimų rezultatų, paramos sutarčių duomenų, 
mok÷jimo paraiškų registravimas, vertinimas, tvirtinimas, mok÷jimo 
paraiškų eksportavimas į VBAMS, projektų įgyvendinimo priežiūra ir 
kontrol÷. 
2005 m. beveik baigtas įvykdyti 1 paprojektis (toliau – PP), kurio 
metu buvo tvarkomi mok÷jimų, biudžeto ir paraiškų registravimo 
moduliai. Buvo sutvarkytas išlaidų deklaravimas, realizuotas faktinių-
kasinių išlaidų ataskaitos formavimas, paieškos filtro ir informacijos 
pateikimo lauko prapl÷timas pagrindiniame lange, importo ir eksporto 
ataskaitos formavimas, atlikus mok÷jimus VBAMS, sudarytos 
galimyb÷s fiksuoti skirtingą finansavimo šaltinių intensyvumą 
atskiroms projekto biudžeto kategorijoms, realizuota galimyb÷ pakeisti 
pareišk÷jo duomenis sugeneravus, bet dar neišsiuntus, mok÷jimo 
paraiškos į VBAMS, sudarytos sąlygos sutvarkyti apvalinimo 
netikslumus istoriniuose mok÷jimuose. 
2. Nuo 2005 m. kovo m÷n. SFMIS susieta su SFC (angl. Common 
Structural Funds System) – duomenys į SFC teikiami iš SFMIS. 

1. Buvo sudarytos sąlygos kaupti informaciją, analizuoti BPD 
įgyvendinimo duomenis ir atlikti BPD steb÷seną ir 
įgyvendinimo priežiūrą. 
2. Sutvarkius SFMIS mok÷jimų ir biudžeto modulį ir SFMIS 
susiejus su SFC, buvo sudarytos galimyb÷s visus mok÷jimus 
atlikti per SFMIS, buvo galima atlikti išsamesnę duomenų 
analizę, geriau administruoti projektus ir tvarkyti klaidas, 
sudaryta galimyb÷ MI per SFMIS teikti išlaidų deklaracijas EK. 

2006 1. Projektų mok÷jimo duomenų 
patikimumo užtikrinimas. 
2. BPD kontrol÷s informacijos 
sutvarkymas. 
3. BPD administravimui reikalingų 
duomenų kaupimo užtikrinimas. 
4. Ataskaitų generavimo 
sutvarkymas. 

2006 m. baigtas įgyvendinti PP1 – sutvarkyti mok÷jimo ir 
paraiškų moduliai.  
Taip pat įvykdytas naujas pl÷tros etapas PP2 – didžiausias ir 
sud÷tingiausias SFMIS pl÷tros etapas, kurio metu, atsiradus poreikiui 
pritaikyti jau esamą SFMIS naujiems poreikiams, buvo modifikuojami 
arba kuriami nauji paraiškos/sutarties, mok÷jimų, monitoringo 
moduliai ir modifikuojamos bendrojo modulio dalys, pašalintos 
iškilusios technin÷s kliūtys. 

1. Atlikus reikiamus sistemos patobulinimus visi su mok÷jimais 
susiję veiksmai prad÷ti vykdyti per SFMIS (buvo sudarytos 
galimyb÷s automatiškai generuoti mok÷jimus esant 
skirtingiems atskirų biudžeto kategorijų/eilučių paramos 
teikimo intensyvumams). Atlikus šiuos pakeitimus, užtikrintas 
su mok÷jimais susijusių duomenų tikslumas ir atitikimas tarp 
SFMIS ir EK pateikiamų duomenų. 
2. SFMIS realizavus galimybę kaupti atrankinių patikrinimų, 
pažeidimų, patikrų vietose duomenis, SF paramą 
administruojančios institucijos gal÷jo operatyviau keistis ir (ar) 
perduoti informaciją, ją analizuoti, sustiprinti SF ir bendrojo 
finansavimo l÷šų kontrolę. 
3. SFMIS aplinka buvo pakeista taip, kad atskiriant ir 
išryškinant svarbiausius duomenis, taptų patogesne vartotojui.  
Tiesiogiai iš SFMIS duomenys buvo eksportuojami į SF 
paramos svetainę www.esparama.lt. Tokiu būdu buvo sudaryta 
galimyb÷ su informacija apie SF l÷šų panaudojimą (statistika, 
planų vykdymu), konkrečiais projektais (jų turiniu, vykdymo 
būkle) susipažinti šia tema besidominčioms visuomen÷s 
informavimo priemon÷ms ir visuomenei. 
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Metai Pagrindin÷s darbų kryptys Atlikti darbai Poveikis 
4. Pagal identifikuotus poreikius sutvarkytos SFMIS 
formuojamos ataskaitos užtikrino kokybišką ir operatyvų VI 
analizei ir priežiūrai reikalingų ataskaitų generavimą. 

2007 1. SF posistemio paraiškų/sutarčių 
modulio funkcionalumo tobulinimas.  

 
2. SF posistemio mok÷jimų modulio 
funkcionalumo tobulinimas.  

 
3. SF posistemio kontrol÷s modulio 
funkcionalumo tobulinimas.  

 
4. SF posistemio steb÷senos dalies 
tobulinimas.  

 
5. SF posistemio sąsajos su VBAMS 
pakeitimas.  

 
6. SFMIS visų reikiamų duomenų 
kaupimo pilnumo ir jų patikimumo 
užtikrinimas. 

  
7. SFMIS naudotojų 
administravimas, informavimas, 
palaikymas ir mokymai.  

 
8. Papildomai įdiegta SFMIS klaidų 
registravimo informacin÷ sistema 
MANTIS, kurioje vartotojai turi 
galimybę tiesiogiai pateikti 
pranešimus apie SFMIS 
funkcionalumų neatitikimus, 
pageidavimus d÷l naujų 
funkcionalumų ar specifinių duomenų 
rinkinių poreikius ir operatyviai gauti 
atsakomąją informaciją. 

2007 m. įvykdytas paskutinis pl÷tros etapas PP4 (PP3 buvo 
skirtas Sanglaudos fondo moduliui), kurio metu atlikti paraiškos / 
sutarties modulio pakeitimai, pakeistas grąžintinų ir permok÷tų l÷šų 
registravimas, duomenų perdavimo bylų rinkinio sudarymas, eigos 
rodiklių vedimas, pažeidimų administravimas.  

 

1. Pertvarkytos ir patobulintos paraiškos/sutarties, pirkimų ir 
veiklos grafikų sekimo, rodiklių duomenų įvedimo ir peržiūros 
formos. Atnaujintas rodiklių įvedimo – monitoringo 
funkcionalumas. 
 
2. Patobulintas grąžintinų ir grąžintų sumų administravimo 
funkcionalumas. Realizuota galimyb÷ registruoti naujų tipų 
grąžintinas l÷šas („Grąžinimas“, „Avansas“, „Koregavimas“ ir 
„Palūkanos“) bei galimyb÷ įvertinti grąžintinas sumas 
administruojant einamąjį mok÷jimo prašymą. Taip pat buvo 
realizuota galimyb÷ perduoti kelis vieno projekto mok÷jimo 
prašymus TI vienu metu, tuo pagreitinant mok÷jimo prašymų 
apmok÷jimo procesus. Patobulintas mok÷jimo prašymų 
išmokamų sumų apskaičiavimo ir patirtų išlaidų deklaravimo 
EK funkcionalumai. 
 
3. Patobulintos atrankinių patikrinimų, pažeidimų, patikrų 
vietose duomenų įvedimo ir peržiūros formos. Sukurtos 3 
atrankinių patikrinimų tipin÷s ataskaitos, kurios palengvino 
nustatytų neatitikimų analizę ir administravimą. Sukurtos 
pažeidimų ataskaitos. 
 
4. Pagal identifikuotus poreikius sutvarkytos formuluojamos 
ataskaitos. Sukurta projekto vykdymo esamos situacijos 
ataskaita, kuri palengvino konkretaus projekto įvykdymo 
būsenos steb÷jimą. Sukurtos 4 BPD įgyvendinimo su 
detalizavimu pagal apskritis ataskaitos, skirtos BPD 
įgyvendinimo steb÷jimui ir viešinimui. 
 
5. Atlikti būtini SFMIS ir VBAMS sąsajos pakeitimai, susiję su 
nauja SFMIS kaupiamų duomenų apie subjektus struktūra ir 
VBAMS kaupiamos informacijos struktūros pakeitimais. 
 
6. Atlikus SFMIS funkcionalumų ir generuojamų ataskaitų 
pl÷tros darbus žymiai pager÷jo duomenų pilnumo ir 
patikimumo kontrol÷s galimyb÷s. Patobulinti duomenų 
integralumo kontrol÷s mechanizmai, vizualiai atskirti ir 
išryškinti svarbiausi ir privalomi duomenys. Optimizuoti 
duomenų įvedimo ir atvaizdavimo funkcionalumai sumažinant 
informacijos pateikimo laiką.  
 
7. Įvykdyti mokymai pad÷jo BPD administruojančioms 
institucijoms efektyviau išnaudoti SFMIS galimybes.  
 
8. Klaidų registravimo sistema suteik÷ galimybę operatyviai 
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Metai Pagrindin÷s darbų kryptys Atlikti darbai Poveikis 
taisyti SFMIS klaidas.  

2008  Vykdyti SFMIS palaikymo darbai  Atsižvelgiant į BPD administruojančių institucijų, FNTT pateiktas 
pastabas ir pasiūlymus, vykdyti SFMIS palaikymo darbai, praplečiant 
ar patobulinant jau realizuotus paraiškos, sutarties, administravimo, 
pažeidimų, mok÷jimų ir kontrol÷s dalių funkcionalumus. Optimizuota 
duomenų paieška, patikslintas ataskaitų generavimas ir jų 
spausdinimas, ištaisytos technin÷s klaidos. 

SFMIS patikslintas taip, kad jo vartojimas būtų patogus ir 
„draugiškas“ vartotojui. 
Tai sudar÷ galimybes SFMIS duomenis panaudoti tinkamam 
BPD įgyvendinimo valdymui ir efektyviai priežiūrai, BPD 
užbaigimo procesams koordinuoti ir vykdyti.           

2009  Vykdyti SFMIS palaikymo darbai  Atsižvelgiant į BPD administruojančių institucijų, FNTT pateiktas 
pastabas ir pasiūlymus, vykdyti SFMIS palaikymo darbai, praplečiant 
jau realizuotus paraiškos, paramos sutarties, administravimo, 
pažeidimų, mok÷jimų ir kontrol÷s dalių funkcionalumus. Optimizuota 
duomenų paieška, patikslintas ataskaitų generavimas ir jų 
spausdinimas, ištaisytos technin÷s klaidos.  

 

Sudarytos galimyb÷s SFMIS duomenis panaudoti tinkamam 
BPD įgyvendinimo valdymui ir efektyviai priežiūrai, taip pat ir 
BPD užbaigimo procesams koordinuoti ir vykdyti.  
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Į SFMIS suvedamų duomenų kokybę atrankiniu būdu prižiūr÷jo VI ir MI, raštu siųsdamos 
nurodymus d÷l tinkamų duomenų suvedimo ir reikalingų skenuotų dokumentų patalpinimo, taip 
pat atliekant patikras TI, ĮI ir teikiant joms rekomendacijas d÷l tinkamo duomenų suvedimo į 
SFMIS. Vykdant SFMIS pl÷trą – kuriant naujas ir tobulinant esamas funkcines galimybes, jos 
vartotojai buvo reguliariai supažindinami su SFMIS naujov÷mis interneto svetain÷je 
www.finmin.lt/SFMIS. Esant ženkliems SFMIS funkcionalumų pakeitimams, vartotojai buvo 
apmokomi „mokymai mokytojams“ principu. 

SFMIS duomenų baz÷je detalūs duomenys bus saugomi iki BPD uždarymo. Archyvin÷je 
SFMIS duomenų baz÷je detalūs duomenys bus saugomi 3 metus po BPD uždarymo, kaip 
reikalaujama Reglamento Nr. 1260/1999 38 straipsnyje. 

 
Išvados:  
1. VI įgyvendino Reglamento Nr. 1260/1999 34 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą 

reikalavimą d÷l informacin÷s sistemos, skirtos patikimai finansinei ir statistinei 
informacijai apie BPD įgyvendinimą rinkti, fiziniams ir finansiniams rodikliams, 
nurodytiems BPD priede prižiūr÷ti, duomenims perduoti pagal valstyb÷s nar÷s ir 
Komisijos suderintus susitarimus, sukūrimo.  

2. 2. Iš anksto neatliktos galimybių studijos, nenustatyti galimų SFMIS vartotojų poreikiai 
apsunkino SFMIS kūrimą ir pareikalavo nuolatinio tobulinimo veiksmų. SFMIS visu 
paj÷gumu prad÷jo veikti 2007 m. ĮI IR TI ne visuomet visiškai užtikrino į SFMIS 
įtraukiamų duomenų kokybę, tai pareikalavo daug laiko išteklių suvedant istorinius 
duomenis ir juos taisant. Tačiau iš esm÷s SFMIS pad÷jo BPD administruojančioms 
institucijoms (ypatingai VI ir MI) vykdyti valdymo (prižiūrint mok÷jimų ir įsipareigojimų 
vykdymą, registruojant patikras vietose, gaunant apibendrintus duomenis, leidžiančius 
nustatyti projektų įgyvendinimo problemas, susijusias su terminais, mok÷jimais ir pan.), 
informavimo (gaunant informaciją apie SF panaudojimo būklę, atmestus ir patvirtintus 
projektus ir pan.) ir atskaitomyb÷s (pateikiant informaciją apie projektų įgyvendinimo 
pažangą, rengiant ataskaitas, teikiant informaciją apie išlaidas, gaunant pažeidimų 
suvestines ir pan.) funkcijas.  

3. SFMIS kūrimas ir pl÷tros sparta BPD įgyvendinimo pradžioje buvo l÷tesn÷ d÷l dažnai 
keičiamų teis÷s aktų, reglamentuojančių BPD administravimą, nuostatų. Tačiau tai, kad 
SFMIS atkartoja Administravimo ir finansavimo taisykl÷se reglamentuotą BPD 
administravimo procesų eigą, buvo didelis privalumas ir prisid÷jo prie efektyvesn÷s BPD 
įgyvendinimo priežiūros. 

4. SFMIS prisid÷jo prie informacin÷s sistemos, skirtos rinkti ir saugoti statistinius ir 
finansinius duomenis, susijusius su 2007–2013 m. SF paramos administravimu, 
sukūrimo. Patobulinus ir išpl÷tus, įgyvendinant BPD įdiegtą SFMIS, sukurta posistem÷ 
SFMIS2007, skirta 2007–2013 m. SF paramos valdymui ir kontrolei atlikti. 

 
BPD įgyvendinimo kontrol÷ 
 
Įgyvendinant BPD buvo atliekama vidin÷ ir išorin÷ BPD įgyvendinimo kontrol÷. Vidinę arba 

kitaip vadinamą „savikontrolę“ atliko VI, kuri tikrino, kaip TI ir ĮI atlieka jos atsakomybe 
pastarosioms pavestas vykdyti funkcijas. Kai kurios TI, pasinaudodamos joms Atsakomyb÷s 
taisykl÷se suteikta teise tikrinti projektus jų įgyvendinimo ir administravimo vietose bei 
atsižvelgdamos į nacionalinį biudžeto sandaros mechanizmą, pagal kurį jos yra asignavimų 
valdytojai, atsakingi už l÷šų tinkamą panaudojimą, atliko patikras ĮI.  

Vienas pagrindinių VI naudotų vidaus kontrol÷s atlikimo įrankių buvo patikros TI ir ĮI. 
Esminiai patikrų TI ir ĮI ataskaitose pateikti pasteb÷jimai buvo: TI ir ĮI vidaus procedūrų vadovų 
nuostatų neatitikimas Administravimo ir finansavimo taisyklių nuostatoms, dalis Atsakomyb÷s ir 
finansavimo taisykl÷se nustatytų funkcijų atlikimas iš vis nebuvo aprašytas TI ir ĮI procedūrų 
vadovuose, nepriskirta atsakomyb÷ už funkcijų atlikimą nuostatuose ar pareigybių aprašymuose, 
ne visas procedūras TI ir ĮI atliko pagal Administravimo ir finansavimo taisykl÷se ir procedūrų 
vadovuose nustatytus reikalavimus, nesuvedami ar suvedami ne visi ir ne nustatytu laiku 
duomenys į SFMIS. 

Tiesa, reiktų pažym÷ti, kad aiškios ribos tarp BPD įgyvendinimo priežiūros ir vidin÷s 
kontrol÷s negalima nubr÷žti ir šie du BPD įgyvendinimo procesai iš esm÷s dubliavo vienas kitą. 
Tod÷l daugiau d÷mesio skiriama veiklos atrankiniams patikrinimams. 
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Veiklos atrankiniai patikrinimai 
Vienas svarbiausių BPD įgyvendinimo išorin÷s kontrol÷s būdų buvo veiklos atrankiniai 

patikrinimai – BPD valdymo ir kontrol÷s sistemos efektyvumo, deklaruotų tinkamų finansuoti 
išlaidų patikrinimai, atliekami pagal Reglamento Nr. 438/2001 10 straipsnio reikalavimus. 

Atsižvelgiant į turimus institucijų geb÷jimus ir žmogiškuosius išteklius buvo nuspręsta už 
veiklos atrankinius patikrinimus atsakingomis paskirti ministerijų, kurios atliko TI funkcijas, 
vidaus audito tarnybas. Veiklos atrankiniais patikrinimais buvo siekiama išsiaiškinti, kaip veikia 
valdymo ir kontrol÷s sistemos, ar jos veiksmingos, ar pakanka apskaitos dokumentų, ar pastarieji 
atitinka TI ir galutinių paramos gav÷jų saugomus patvirtinamuosius dokumentus, ar pakankama 
audito seka, ar bendrai finansuojama veikla įgyvendinta pagal ES ir LR teis÷s aktų nuostatas.     

AKI, atsakinga už Reglamento Nr. 1260/1999 38 straipsnio 3 dalyje ir Reglamento Nr. 
438/2001 10 straipsnyje nustatytų koordinavimo funkcijų atlikimą, buvo paskirta FM, kuri 
koordinavo institucijų, atsakingų už veiklos atrankinių patikrinimų, metinių veiklos atrankinių 
patikrinimų planų sudarymą ir vykdymą, siekdama užtikrinti, kad veiklos atrankiniai patikrinimai 
apimtų ne mažiau kaip 5 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. LR finansų ministro 2005 m. geguž÷s 
18 d. įsakymu Nr. 1K-162 „D÷l SF l÷šų administravimo ir kontrol÷s FM“ FM Finansų kontrol÷s 
metodologijos departamentui (nuo 2009 m. Vidaus audito ir finansų kontrol÷s metodologijos 
departamentas) buvo pavesta atlikti AKI funkcijas. Vadovaudamasi Vidaus kontrol÷s ir vidaus 
audito įstatymu, FM metodiškai vadovavo finansų kontrol÷s ir vidaus audito klausimais, vertino ir, 
prireikus, tikrino, ar vidaus audito tarnybų veikla atitinka šio įstatymo ir kitų teis÷s aktų 
nustatytus reikalavimus, analizavo, kaip veikia viešųjų juridinių asmenų vidaus audito tarnybos. 

 Institucijos, atsakingos už veiklos atrankinius patikrinimus, apie jų rezultatus 
informuodavo AKI, o prireikus – VK, reng÷ metines visų atliktų SF l÷šų panaudojimo įgyvendinant 
paskirtą administruoti BPD priemonę veiklos atrankinių patikrinimų ataskaitas, teik÷ šias 
ataskaitas AKI, įtraukdamos į SFMIS duomenis, susijusius su veiklos atrankiniais patikrinimais, 
vykd÷ kitas joms Atsakomyb÷s taisykl÷se priskirtas funkcijas. 

Siekdama koordinuoti vidaus audito tarnybų darbą ir operatyviai spręsti SF vidaus audito 
klausimus, AKI įkūr÷ neformalią TI vidaus audito tarnybų darbo grupę, įvairiais BPD valdymo ir 
kontrol÷s bei vidaus audito klausimais glaudžiai bendradarbiauta su VK.  

 Vadovaudamosi Pavyzdin÷s veiklos atrankinių patikrinimų metodikos nuostatomis, vidaus 
audito tarnybos veiklos atrankinių patikrinimų planus įtrauk÷ į strateginius ir metinius vidaus 
audito tarnybų veiklos planus. Numatant veiklos atrankinius patikrinimus buvo vadovaujamasi ES 
reglamentuose nustatytu reikalavimu, kad per visą BPD įgyvendinimo laikotarpį būtų patikrinta ne 
mažiau kaip 5 proc. visų deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų pagal institucijai priskirtas 
administruoti BPD priemones. Audituojamų objektų atranka buvo vykdoma atlikus rizikos analizę, 
atsižvelgiant į rizikos veiksnius, kurie gali tur÷ti įtakos s÷kmingam projektų įgyvendinimui. 
Planuojant veiklos atrankinius patikrinimus buvo remiamasi reprezentatyvia patvirtintų projektų 
visuma ir užtikrinama, kad veiklos atrankiniai patikrinimai būtų tolygiai paskirstyti per visą BPD 
priemonių įgyvendinimo laikotarpį ir apimtų skirtingais periodais deklaruotas tinkamas finansuoti 
išlaidas. Metiniai SF paramos l÷šų veiklos atrankinių patikrinimų planai buvo teikiami AKI, kuri 
reng÷ konsoliduotus metinius veiklos atrankinių patikrinimų planus ir teik÷ juos EK. 

 
BPD valdymo ir kontrol÷s sistemos efektyvumo patikrinimai 
Pavyzdin÷je veiklos atrankinių patikrinimų metodikoje buvo numatyta, kad vidaus audito 

tarnybos neprivalo kiekvienais metais planuoti ir atlikti valdymo ir kontrol÷s sistemų efektyvumo 
patikrinimų, jeigu sistemos per kalendorinius metus nepasikeičia. Valdymo ir kontrol÷s sistemų 
efektyvumo patikrinimų turi būti atlikta tiek, kad vidaus audito tarnybos gal÷tų susidaryti 
nuomonę apie valdymo ir kontrol÷s sistemų efektyvumą. Vadovaudamosi Pavyzdine veiklos 
atrankinių patikrinimų metodika, kurioje pateiktas pavyzdinis rizikos analiz÷s modelis, institucijos, 
atsakingos už veiklos atrankinius patikrinimus, atsižvelgdamos į institucijos veiklos specifiką, 
pasitvirtino SF paramos l÷šų veiklos atrankinių patikrinimų metodikas.    

Atliekant patikrinimus, daugiausia d÷mesio skirta BPD valdymo ir kontrol÷s sistemos 
efektyvumo vertinimui ir tobulinimui. Buvo siekiama nustatyti, ar institucijose, atsakingose už 
BPD administravimą, sukurtos SF paramos valdymo ir kontrol÷s sistemos, ar jos efektyvios, ar 
jose veikiančios priemon÷s padeda sumažinti klaidų ir neatitikimų tikimybę ir, laiku nustačius, 
juos ištaisyti.  
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Lentel÷ 125. BPD valdymo ir kontrol÷s sistemos efektyvumo patikrinimai. 

Metai 
Atliktų BPD valdymo ir kontrol÷s sistemos 

efektyvumo patikrinimų skaičius Pagrindin÷s patikrinimų išvados Patikrinimų išvadų įgyvendinimas 

 
2004 

Atlikti 5 planiniai patikrinimai (neplanuotų 
patikrinimų nebuvo): 
FM – 1,  
SM – 2, 
ŪM – 2. 
 

Atsižvelgiant į tai, kad BPD buvo tik prad÷tas įgyvendinti, atliekant veiklos 
atrankinius patikrinimus siekta nustatyti, ar SF paramą administruojančios 
institucijos tinkamai pasirengusios atlikti joms Atsakomyb÷s taisykl÷se pavestas 
funkcijas, ar patvirtinti visi min÷tų institucijų veiklai reikalingi teis÷s aktai ir 
dokumentai, ar jie tinkamai parengti ir pan. Nustatyta tobulintina audito seka, 
nepatvirtinti ar nepakankami SF paramą administruojančių institucijų procedūrų 
vadovai, neaprašytos ar nepakankamai aprašytos SF paramą administruojančių 
institucijų padalinių funkcijos, nepatikslinti padalinių nuostatai, neaiški atsakingų 
asmenų atskaitomyb÷ ir pan. 

Didžioji dalis veiklos atrankinių 
patikrinimų ataskaitose pateiktų 
rekomendacijų buvo įvykdytos, 
dalies įgyvendinimas buvo tęsiamas 
2005 m.  
 
Iki BPD įgyvendinimo pabaigos visos 
pateiktos rekomendacijos 
įgyvendintos 

 
2005 

Atlikta 18 planinių patikrinimų (neplanuotų 
patikrinimų nebuvo):  
FM – 3,  
SAM – 2,   
VRM– 2,  
SM – 1, 
SADM – 2,  
ŠMM – 2,  
ŪM – 2,  
AM – 2, 
ŽŪM – 2.  
 

Nustatyti dažniausiai pasitaikantys neatitikimai: SF paramą administruojančios 
institucijos nepapild÷ ar, atlikus institucijos reorganizaciją, nepareng÷ institucijos ir 
(arba) skyriaus nuostatų, nepapild÷ darbuotojų pareiginių instrukcijų, nepareng÷ ar 
nevisiškai pareng÷ procedūrų vadovus, neapraš÷ audito sekos ir pan.  
 

Dauguma veiklos atrankinių 
patikrinimų ataskaitose pateiktų 
rekomendacijų buvo įvykdytos, 
dalies įgyvendinimas buvo tęsiamas 
2006 m. 
Iki BPD įgyvendinimo pabaigos visos 
pateiktos rekomendacijos 
įgyvendintos 

 
2006 

Atlikta 10 planinių patikrinimų (neplanuotų 
patikrinimų nebuvo): 
FM – 2,  
SM – 2, 
SADM – 1, 
ŠMM – 1,  
ŪM – 1,  
ŽŪM – 3. 

Nustatyti dažniausiai pasitaikantys neatitikimai: institucijos, atsakingos už SF 
paramos administravimą, neatnaujino savo procedūrų vadovų pagal teis÷s aktų, 
reglamentuojančių ES SF paramos administravimą, pasikeitimus, kartais procedūrų 
vadovai buvo parengti formaliai, neišsamūs ar neaktualūs, dirbant jais nebuvo 
vadovaujamasi. Dažnai nesilaikyta procedūrų vadovuose numatytos tvarkos ir 
terminų. Nustatyta netinkama įvairių planų sudarymo ir vykdymo praktika, 
neišsamūs darbuotojų pareigybių aprašymai, didel÷ darbuotojų kaita institucijose, 
atsakingose už SF paramos administravimą, ir pan.  

Dauguma veiklos atrankinių 
patikrinimų ataskaitose pateiktų 
rekomendacijų buvo įvykdytos, 
dalies įgyvendinimas buvo tęsiamas 
2007 m. 
Iki BPD įgyvendinimo pabaigos visos 
pateiktos rekomendacijos 
įgyvendintos 

 
2007 

Atlikti 6 planiniai patikrinimai (neplanuotų 
patikrinimų nebuvo):  
FM – 1,  
ŽŪM – 2, 
SADM – 1,  
ŪM – 1, 
VRM – 1. 
 
 

Nustatyti dažniausiai pasitaikantys neatitikimai: nepakankamai operatyviai 
atliekamas teis÷s aktų ir vidaus procedūrų aprašų keitimas, teisinis 
reglamentavimas ne visada detalus ir išsamus, neužtikrinamas projektų vertinimo 
ir atrankos terminų laikymasis, nenustatyta valstyb÷s tarnautojų ir darbuotojų 
pavadavimo tvarka.  
Buvo nustatyta, kad SF l÷šas administruojančios institucijos vykdo joms teis÷s 
aktais priskirtas funkcijas, valdymo ir kontrol÷s sistemos sukurtos ir funkcionuoja 
pakankamai efektyviai. 

Dauguma veiklos atrankinių 
patikrinimų ataskaitose pateiktų 
rekomendacijų buvo įvykdytos, kai 
kurios įgyvendintos nuolat, dalies 
vykdymas buvo tęsiamas 2008 m.  
Iki BPD įgyvendinimo pabaigos visos 
pateiktos rekomendacijos 
įgyvendintos 

 
2008 

Atlikti 3 planiniai patikrinimai (neplanuotų 
patikrinimų nebuvo): dviejų SF – ERPF ir 
ŽOFP, ir įvertintas valdymo ir kontrol÷s 
sistemų efektyvumas MI, apimant visų SF 
administravimą.  
2008 m. valdymo ir kontrol÷s sistemų 
efektyvumo patikrinimus atliko: 

Buvo nustatyta, kad kai kuriose institucijose nepakankamai užtikrinta ataskaitų, 
teikiamų TI ir VI atsiskaityti už SF l÷šų panaudojimą, kontrol÷ (kai kada ataskaitos 
buvo pateikiamos pav÷luotai), nustatyta atvejų, kai MI nebuvo užtikrinta 
pakankama patikrų vietose rezultatų kontrol÷, tobulintinas darbo procedūrų 
vadovas, siekiant išsamiau išd÷styti veiksmų, susijusių su BPD įgyvendinimo 
užbaigimu, procedūras. Nustatyta, kad SF l÷šas administruojančios institucijos 
vykd÷ joms teis÷s aktais priskirtas funkcijas, valdymo ir kontrol÷s sistemos buvo 

Visos valdymo ir kontrol÷s 
sistemoms tobulinti pateiktos 
rekomendacijos buvo įgyvendintos. 
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Metai 
Atliktų BPD valdymo ir kontrol÷s sistemos 

efektyvumo patikrinimų skaičius Pagrindin÷s patikrinimų išvados Patikrinimų išvadų įgyvendinimas 

FM – 1, 
SADM – 1,  
ŽŪM – 1.  
Kitų ministerijų vidaus audito tarnybos 
neplanavo valdymo ir kontrol÷s sistemų 
efektyvumo patikrinimų ir jų neatliko. 

sukurtos ir funkcionavo pakankamai efektyviai. 
 
 

 
2009 ir 
2010 

 
Valdymo ir kontrol÷s sistemų efektyvumo patikrinimų atlikta nebuvo. 

 
Deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimai 
 
Vidaus audito tarnybos, atlikdamos deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimus, siek÷ nustatyti, ar projektų vykdytojų išlaidos patirtos 

nepažeidžiant ES ir LR teis÷s aktų, reglamentuojančių ES SF paramos administravimą, nuostatų, yra tinkamos finansuoti ir pagrįstos išlaidas 
įrodančiais dokumentais. Visos per BPD įgyvendinimo laikotarpį vidaus audito tarnybų netinkamomis finansuoti nustatytos išlaidos buvo 
susigrąžintos. 

 
Lentel÷ 126. Deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimai. 

Metai Atliktų deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų 
patikrinimų skaičius 

Patikrinta EK deklaruotų ir nustatytų EK deklaruotų netinkamų finansuoti l÷šų 
suma 

Patikrinimų išvados  

 
2004 

 
Atsižvelgiant, kad 2004 m. nebuvo patirta SF deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų (pirma išlaidų deklaracija pateikta 2005 m. vasario 28 d.), patikrinimų atlikta nebuvo.   
 

 
2005 

Atlikta 19 patikrinimų: 
SAM – 1,   
SM – 4, 
ŪM – 3 , 
FM – 1,  
ŽŪM – 10.  
 

Buvo patikrinta: 
- 11,5 mln. EUR ERPF l÷šų, deklaruotų EK (14,16 proc. visų deklaruotų šio 
fondo paramos išlaidų); 
- 0,5 mln. EUR EŽŪOGF paramos l÷šų, deklaruotų EK (12,24 proc. visų 
deklaruotų šio fondo paramos išlaidų); 
- 1,8 mln. EUR ŽOFI priemon÷s paramos l÷šų, deklaruotų EK (29 proc. 
visų deklaruotų šio fondo paramos išlaidų).  

Visos patikrintos deklaruotos EK išlaidos 
pripažintos tinkamomis finansuoti. 

2006 Atlikti 108 patikrinimai:  
SAM – 6, 
SM – 4, 
ŪM – 9, 
FM – 7,  
ŽŪM – 41, 
ŠMM – 15, 
SADM – 17, 
VRM – 4, 
AM – 5. 
 

Buvo patikrinta: 
- 20,2 mln. EUR ERPF paramos l÷šų, deklaruotų EK, t. y. 14,60 proc. visų 
2006 m. deklaruotų šio fondo paramos išlaidų. Keturių patikrinimų metų 
nustatytos deklaruotos netinkamos finansuoti išlaidos, kurių bendra suma 
– 3,1 tūkst. EUR. Iš viso nuo BPD įgyvendinimo pradžios buvo patikrinta 
14,44 proc. visų deklaruotų šio fondo paramos išlaidų. 
- 1,4 mln. EUR ESF l÷šų, deklaruotų EK, t. y 6,08 proc. visų 2006 m. 
deklaruotų šio fondo paramos išlaidų. Septynių patikrinimų metų 
nustatytos deklaruotos netinkamos finansuoti išlaidos, kurių bendra suma 
– 6,5 tūkst. EUR. Iš viso nuo BPD įgyvendinimo pradžios buvo patikrinta 
5,80 proc. visų deklaruotų šio fondo paramos išlaidų. 
- 3,9 mln. EUR EŽŪOGF paramos l÷šų, deklaruotų EK, t. y. 6,15 proc. visų 
2006 m. deklaruotų šio fondo paramos išlaidų. Visos patikrintos šio fondo 
deklaruotos EK išlaidos pripažintos tinkamomis finansuoti. Iš viso nuo BPD 

Nustatyta atvejų, kai d÷l ne visiškai 
pakankamo BPD valdymo ir kontrol÷s 
sistemos efektyvumo ĮI buvo apmok÷tos ir 
EK deklaruotos netinkamos finansuoti 
išlaidos. Dažniausiai pasitaik÷ atvejų, kai 
viešieji pirkimai buvo organizuojami ir 
vykdomi pažeidžiant teis÷s aktų nuostatas, 
darbuotojų pareigybin÷s instrukcijos 
neatitiko faktiškai atliekamų darbų pobūdžio 
ir apimties, ne visada buvo garantuojamas 
darbuotojams perduotų funkcijų atskyrimas, 
darbuotojų pavadavimo tvarka, vykdant 
projektus ne visuomet buvo laikomasi teis÷s 
aktuose, sutartyse nustatytos tvarkos ir 
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Metai Atliktų deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų 
patikrinimų skaičius 

Patikrinta EK deklaruotų ir nustatytų EK deklaruotų netinkamų finansuoti l÷šų 
suma 

Patikrinimų išvados  

įgyvendinimo pradžios patikrinta 6,54 proc. visų deklaruotų šio fondo 
paramos išlaidų. 
- 0,02 mln. EUR ŽOFI priemon÷s paramos l÷šų, deklaruotų EK, t. y. 2,19 
proc. visų 2006 m. deklaruotų šio fondo paramos išlaidų. Visos patikrintos 
šios priemon÷s deklaruotos EK išlaidos pripažintos tinkamomis finansuoti. 
Iš viso nuo BPD įgyvendinimo pradžios buvo patikrinta 24,95 proc. visų 
deklaruotų šio fondo paramos išlaidų. 

terminų, ne visada užtikinamas dokumentų 
atsekamumas ir tinkamas saugojimas, 
projektų išlaidų atsekamumas, netinkama 
projektų išlaidų apskaitos tvarka, būta 
atvejų, kai netinkamai įformintos darbo 
sutartys su darbuotojais ir apskaičiuotas 
darbo užmokestis.  

2007 Atlikti 122 veiklos patikrinimai:  
SAM – 9,  
SM – 4,  
ŪM – 3 **, 
FM – 11,  
ŽŪM – 33,  
ŠMM – 23,  
SADM – 23,  
VRM – 4,  
AM – 12. 
  
Kai kurių institucijų vidaus audito tarnybos 
visų 2007 m. suplanuotų patikrinimų neatliko 
(SADM – 4, SAM – 2, VRM – 4), nes iki 
deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų 
patikrinimų pradžios numatytuose tikrinti 
projektuose deklaruotų išlaidų nebuvo arba 
jos nepakankamos.  
 

Buvo patikrinta: 
- 16,6 mln. EUR ERPF l÷šų, deklaruotų EK, t. y. 6,68 proc. visų 2007 m. 
deklaruotų tinkamų finansuoti šio fondo išlaidų. 6 patikrinimų metu 
nustatytos deklaruotos netinkamos finansuoti išlaidos, kurių bendra suma 
– 14,4 tūkst. EUR, klaidų lygis – 0,09 proc. Iš viso nuo BPD įgyvendinimo 
pradžios patikrinta 10,32 proc. visų deklaruotų tinkamų finansuoti šio 
fondo paramos išlaidų;  
- 3,5 mln. EUR ESF l÷šų, deklaruotų EK, t. y. 4,01 proc. visų 2007 m. 
deklaruotų tinkamų finansuoti šio fondo paramos išlaidų. 7 patikrinimų 
metu nustatytos deklaruotos netinkamos finansuoti išlaidos, kurių bendra 
suma – 2,7 tūkst. EUR, klaidų lygis – 0,08 proc. Iš viso nuo BPD 
įgyvendinimo pradžios patikrinta 4,40 proc. visų deklaruotų tinkamų 
finansuoti šio fondo paramos išlaidų; 
- 2,2 mln. EUR EŽŪOGF l÷šų, deklaruotų EK, t. y. 3,35 proc. visų 2007 m. 
deklaruotų tinkamų finansuoti šio fondo paramos išlaidų. Vieno patikrinimo 
metu nustatytos deklaruotos netinkamos finansuoti išlaidos, kurių bendra 
suma – 0,17 tūkst. EUR. Netinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų dydis 
netur÷jo įtakos 2007 m. klaidų lygiui. Iš viso nuo BPD įgyvendinimo 
pradžios patikrinta 4,96 proc. visų deklaruotų tinkamų finansuoti šio fondo 
paramos išlaidų; 
- 0,4 mln. EUR ŽOFI priemon÷s l÷šų, deklaruotų EK, t. y. 14,26 proc. visų 
2007 m. deklaruotų tinkamų finansuoti šios priemon÷s paramos išlaidų. 
Visos patikrintos šios priemon÷s deklaruotos EK išlaidos buvo pripažintos 
tinkamomis finansuoti. Iš viso nuo BPD įgyvendinimo pradžios patikrinta 
21,79 proc. visų deklaruotų tinkamų finansuoti šios priemon÷s paramos 
išlaidų. 

Dažniausiai pasitaik÷ atvejų kai būdavo 
neužtikrintas tinkamas viešųjų pirkimų 
organizavimas ir vykdymas, pirkimo 
sutartys sudarytos pažeidžiant viešuosius 
pirkimus reglamentuojančių teis÷s aktų 
nuostatas, apmok÷tos statybos ir remonto 
darbų išlaidos, nors dalis min÷tų darbų buvo 
neatlikta arba jų apimtys neatitiko kiekių, 
nurodytų atliktų darbų pri÷mimo-perdavimo 
aktuose, projektų įgyvendinimo vietose 
faktiškai atlikti darbai neatitiko įvykdytų 
darbų pri÷mimo-perdavimo aktuose 
nurodytų darbų apimties, buvo netinkamai 
kompensuotos išlaidos kurui, automobilio 
nuomai, darbo užmokesčiui, prekių įsigijimo 
išlaidos nepagrįstos prekių įsigijimo 
patvirtinimo dokumentais, neužtikrintas 
tinkamas turto, įsigyto už paramos l÷šas, 
panaudojimas. 

2008 Atlikti 162 patikrinimai: 
FM – 17,  
SM – 8, 
ŪM – 26 *,  
ŽŪM – 33 **, 
ŠMM – 24, 
VRM – 1, 
SAM – 13, 
SADM – 17, 
AM – 23. 
Kai kurių ministerijų vidaus audito tarnybos 
neatliko dalies 2008 m. suplanuotų 
patikrinimų d÷l darbuotojų stokos (ŠMM 
Vidaus audito skyrius), d÷l pakartotinai 

Buvo patikrinta:  
- 51,6 mln. EUR ERPF l÷šų, deklaruotų EK, t. y. 14,76 proc. visų 2008 m. 
deklaruotų tinkamų finansuoti šio fondo paramos l÷šų. Vieno patikrinimo 
metu nustatyta deklaruotų netinkamų finansuoti išlaidų, kurių suma – 12 
EUR. Netinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų dydis netur÷jo įtakos 2008 
m. klaidų lygiui. Nuo BPD įgyvendinimo pradžios patikrinta 12,22 proc. visų 
deklaruotų tinkamų finansuoti šio fondo paramos išlaidų;                                                                                                                      
- 9,4 mln. EUR ESF l÷šų, deklaruotų EK, t. y. 8,19 proc. visų 2008 m. 
deklaruotų tinkamų finansuoti šio fondo paramos l÷šų. 9 patikrinimų metu 
nustatyta deklaruotų netinkamų finansuoti išlaidų, kurių bendra suma – 9,7 
tūkst. EUR, 2008 m. klaidų lygis – 0,10 proc. Nuo BPD įgyvendinimo 
pradžios patikrinta 6,33 proc. visų deklaruotų tinkamų finansuoti šio fondo 
paramos išlaidų; 
- 5,6 mln. EUR EŽŪOGF l÷šų, deklaruotų EK, t. y. 67,55 proc. visų 2008 m. 

Dažniausiai pasitaik÷ atvejų, kai buvo 
netinkamai kompensuotos degalų, patalpų 
nuomos, darbo užmokesčio išlaidos, 
faktiškai suteiktų paslaugų apimtys neatitiko 
atliktų darbų pri÷mimo-perdavimo aktuose 
nurodytų paslaugų kiekių, buvo netinkamai 
atliekama mokymuose ir seminaruose 
dalyvavusių asmenų apskaita. 
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Metai Atliktų deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų 
patikrinimų skaičius 

Patikrinta EK deklaruotų ir nustatytų EK deklaruotų netinkamų finansuoti l÷šų 
suma 

Patikrinimų išvados  

atliktos rizikos analiz÷s (ŽŪM Vidaus audito 
departamentas), tod÷l dalis numatytų veiklos 
atrankinių patikrinimų nepateko į tikrintinų 
projektų apimtį, o buvo pakeisti kitais pagal 
rizikos vertinimo rezultatus pasirinktais 
projektais.  
 

deklaruotų tinkamų finansuoti šio fondo paramos l÷šų. Visos pagal šio fondo 
priemones patikrintos deklaruotos EK išlaidos pripažintos tinkamomis 
finansuoti. Nuo BPD įgyvendinimo pradžios patikrinta 8,62 proc. visų 
deklaruotų tinkamų finansuoti šio fondo paramos išlaidų; 
- 4,3 mln. EUR ŽOFI priemon÷s l÷šų, deklaruotų EK t. y. 91,43 proc. visų 
2008 m. deklaruotų tinkamų finansuoti šio fondo paramos l÷šų. Visos 
pagal šio fondo priemones patikrintos deklaruotos EK išlaidos pripažintos 
tinkamomis finansuoti. Nuo BPD įgyvendinimo pradžios patikrinta 43,12 
proc. visų deklaruotų tinkamų finansuoti šio fondo paramos išlaidų. 

2009 Atliktas 31 patikrinimas: 
SM – 1, 
ŪM – 4,  
ŽŪM – 10, 
ŠMM – 2, 
VRM – 6, 
SAM – 2, 
SADM – 5, 
FM – 1.  
 
ŠMM Vidaus audito skyrius d÷l darbuotojų 
trūkumo 2009 m. neatliko vieno suplanuoto 
patikrinimo. Patikrinimas atliktas 2010 m. 

Buvo patikrinta: 
- 13,0 mln. EUR ERPF l÷šų, deklaruotų EK, t. y. 23,42 proc. visų 2009 m. 
deklaruotų tinkamų finansuoti šio fondo paramos l÷šų. Nuo BPD 
įgyvendinimo pradžios patikrinta 12,93 proc. visų deklaruotų tinkamų 
finansuoti šio fondo paramos išlaidų;  
- 0,8 mln. EUR ESF l÷šų, deklaruotų EK t. y. 6,93 proc. visų 2009 m. 
deklaruotų tinkamų finansuoti šio fondo paramos l÷šų. Nuo BPD 
įgyvendinimo pradžios patikrinta 6,36 proc. visų deklaruotų tinkamų 
finansuoti šio fondo paramos išlaidų; 
- 2,1 mln. EUR EŽŪOGF l÷šų, deklaruotų EK, t. y. 6,03 proc. visų 2009 m. 
deklaruotų tinkamų finansuoti šio fondo paramos l÷šų. Nuo BPD 
įgyvendinimo pradžios patikrinta 8,11 proc. visų deklaruotų tinkamų 
finansuoti šio fondo paramos išlaidų; 
- 0,9 mln. EUR ŽOFI priemon÷s l÷šų, deklaruotų EK, t. y. 22,37 proc. visų 
2009 m. deklaruotų tinkamų finansuoti šio fondo paramos l÷šų. Nuo BPD 
įgyvendinimo pradžios patikrinta 38,82 proc. visų deklaruotų tinkamų 
finansuoti šio fondo paramos išlaidų.  

Atliktų veiklos atrankinių patikrinimų metu 
patikrintos deklaruotos EK išlaidos 
pripažintos tinkamomis finansuoti.  

2010 Atlikti 3 patikrinimai 
ŠMM – 1, 
ŽŪM – 2 
 
* Pateikus EK galutinę mok÷jimo deklaraciją 
buvo nustatyta, kad 2008 m. sprendimu buvo 
nutraukta 1 ŪM administruoto projekto 
paramos sutartis, tod÷l 2008 m. ŪM Vidaus 
audito skyriaus atliktų patikrinimų skaičius 
buvo sumažintas 1 patikrinimu. 
 
** 2010 m. sprendimais d÷l nustatytų 
pažeidimų buvo nutrauktos dar 1 ŪM 
(patikrinimas buvo atliktas 2007 metais) ir 2 
ŽŪM projektų paramos sutartys (patikrinimai 
buvo atlikti 2008 metais). 
 
* D÷l nustatytų pažeidimų nutraukus paramos 
sutartis su projekto vykdytojais iš atliktų 
patikrinimų buvo minusuoti šie patikrinimai: 
ŽŪM – 2, atlikti 2008 m. 
ŪM – 2, atlikti 2005 ir 2007 m. 

D÷l to, kad buvo nutrauktos 4 paramos sutartys su projektų vykdytojais ir 
patvirtinti sprendimai grąžinti išmok÷tas l÷šas, 2010 m. patikrintų 
deklaruotų tinkamų finansuoti patikrinimų apimtis buvo sumažinta: 
- 0,5 mln. EUR ERPF l÷šų; 
- 0,02 mln. EUR EŽŪOGF l÷šų; 
- 0,7 mln. EUR l÷šų. 
 
Nuo BPD įgyvendinimo pradžios patikrinta: 
- 12,7 proc. visų deklaruotų tinkamų finansuoti ERPF fondo paramos 
išlaidų; 
- 6,4 proc. visų deklaruotų tinkamų finansuoti ESF fondo paramos išlaidų; 
- 8,0 proc. visų deklaruotų tinkamų finansuoti EŽŪOGF fondo paramos 
išlaidų; 
- 38,6 proc. visų deklaruotų tinkamų finansuoti ŽOFI priemon÷s paramos 
išlaidų. 
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FM Vidaus audito ir finansų kontrol÷s metodologijos departamento Vidaus audito ir 
finansų kontrol÷s metodologijos ir priežiūros skyrius 2008 m. atliko penkių ministerijų vidaus 
audito tarnybų veiklos, susijusios su institucijų, atsakingų už veiklos atrankinius patikrinimus, 
vertinimus. Jų metu nustatyta veiklos atrankinių patikrinimų planavimo, vykdymo ir kitų 
neatitikimų. Visos vidaus audito tarnybos su veiklos vertinimo rezultatais sutiko ir pateiktas 
rekomendacijas įgyvendino. 

 
Išvados:  
1. AKI užtikrino Atsakomyb÷s taisykl÷se jai pavestų funkcijų atlikimą – koordinavo 

institucijų, atsakingų už veiklos atrankinius patikrinimus, metinių veiklos atrankinių 
patikrinimų planų sudarymą ir vykdymą, siekdama užtikrinti, kad pastarieji apimtų 
mažiausiai 5 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, pateik÷ EK konsoliduotus metinius 
veiklos atrankinių patikrinimų planus, vykd÷ nuolatinę patikrintų deklaruotų tinkamų 
finansuoti išlaidų apimties priežiūrą, prireikus informavo vidaus audito tarnybų 
vadovus apie nepakankamą joms priskirtų BPD priemonių tikrinimų apimtį, atliko 
veiklos atrankinių patikrinimų ataskaitose pateiktų rekomendacijų pažangos steb÷jimo 
priežiūrą, teik÷ informaciją suinteresuotoms institucijoms apie veiklos atrankinių 
patikrinimų metu nustatytus valdymo ir kontrol÷s sistemų trūkumus ir nustatytus 
deklaruotų netinkamų finansuoti išlaidų atvejus, taip pat apie pasitaikančius vidaus 
audito tarnybų veiklos trūkumus. 

2. Reglamento Nr. 438/2001 10 straipsnyje nustatytas reikalavimas – prieš baigiant 
panaudoti paramą būtina patikrinti ne mažiau kaip 5 proc. visų deklaruotų tinkamų 
finansuoti išlaidų – įgyvendintas, iki 2010 m. rugs÷jo 1 d. patikrinus ERPF, ESF, 
EŽŪOGF, ŽOFP priemon÷s deklaruotas tinkamas finansuoti išlaidas pasiekta ir viršyta 
5 proc. reikalaujamų patikrinti deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų apimtis.  

3. Atlikus veiklos atrankinius patikrinimus, audituotiems subjektams buvo pateikiamos 
nustatytų neatitikimų ištaisymo rekomendacijos, o nustačius netinkamas finansuoti 
išlaidas, buvo inicijuojamas jų grąžinimas. Institucijų vidaus audito tarnybos nuolat 
atliko veiklos atrankinių patikrinimų ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo 
priežiūrą ir kontrolę. Veiklos atrankinių patikrinimų (valdymo ir kontrol÷s sistemų 
veikimo ir deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų) ataskaitose pateiktos visos 
rekomendacijos buvo įgyvendintos, nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos 
sugrąžintos.  

4. SF paramą administruojančių institucijų sukurtose valdymo ir kontrol÷s sistemose 
veikiančios priemon÷s pad÷jo sumažinti klaidų ir neatitikimų tikimybę, laiku juos 
nustatyti ir ištaisyti, o ankstesnių veiklos atrankinių patikrinimų metu teiktų 
rekomendacijų tinkamas įgyvendinimas prisid÷jo prie efektyvesnio BPD valdymo ir 
kontrol÷s sistemos funkcionavimo. 

5. Buvo nustatyta, kad SF paramą administruojančiose institucijose sukurtos SF fondų 
l÷šų valdymo ir kontrol÷s sistemos iš esm÷s užtikrina tinkamą SF l÷šų 
administravimą, panaudojimą ir projektų įgyvendinimo priežiūrą pagal ES ir 
nacionalinių teis÷s aktų reikalavimus ir patikimo finansų valdymo principus. Klaidų 
lygis, apskaičiuotas pagal atskirus fondus ir priemones, nuo 2004 m. iki programos 
įgyvendinimo pabaigos neviršijo 2 proc. ribos, nustatytos Gair÷se d÷l SF paramos 
(2000–2006 m.) teikimo pabaigos, patvirtintose EK sprendimu COM (2006)3424. 

 
 
Informavimas ir viešinimas 
 
Efektyvus informavimas apie SF paramą ir suteiktos paramos viešinimas skatino 

pareišk÷jų aktyvumą, didino paraiškų ir projektų kokybę, buvo vienas esminių sklandų SF 
panaudojimą šalyje lemiančių veiksnių. Informacijos sklaida apie SF teikiamas galimybes, BPD 
tikslus, prioritetus, priemones ir įgyvendinimo rezultatus – labai svarbus aspektas, 
prisidedantis prie s÷kmingo SF l÷šų valdymo. Be to, SF l÷šų panaudojimo skaidrumas, BPD 
valdymo ir kontrol÷s sistemos veikimo paprastumas bei aiškumas, įskaitant projektų atrankos 
ir vertinimo skaidrumą, yra pagrindiniai s÷kmingo SF valdymo principai. ES šalių narių patirtis 
rodo, kad gerai suplanuota ir įgyvendinta informavimo bei viešinimo kampanija yra labai svarbi 
s÷kmingos SF valdymo strategijos dalis. Tuo pačiu ji didina visuomen÷s susidom÷jimą 
projektais, gerina dalinimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais, be to, skatina partnerystę ne tik 
tarp viešojo ir privataus sektorių, bet ir tarp visų SF paramą administruojančių institucijų. 
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BPD lygmuo 
 
 
 

 
Atskirų BPD priemonių 

lygmuo 

 
Projekto 
lygmuo  

Būtent d÷l to informavimo ir viešinimo strategija yra svarbi ir naudinga ne tik projektų 
vykdytojams, bet visiems, kurie dalyvauja panaudojant SF l÷šas. 

Lietuvoje visuomenę ir galimus pareišk÷jus apie ES sanglaudos politiką ir rengiamą BPD 
prad÷ta supažindinti jau nuo 2002 m. antrosios pus÷s – buvo surengti informacinių seminarų 
ciklai, institucijų tinklalapiuose pateikta potencialiems pareišk÷jams svarbi informacija apie SF 
paramos teikiamas galimybes, reikalavimus jai gauti, išleisti leidiniai, buvo bendradarbiauta su 
visuomen÷s informavimo priemon÷mis.  

Siekiant išsiaiškinti galimų pareišk÷jų ir būsimų projektų vykdytojų turimos informacijos 
ir žinių apie SF paramą lygį, įvertinti jos pakankamumą ir valstyb÷s institucijų teikiamos 
informacijos kokybę, 2004 m. geguž÷s 1–18 d. atliktas tyrimas. Apie nepakankamą informaciją 
apie SF teikiamas galimybes nurod÷ 63 proc. apklaustųjų, 50 proc. viešojo sektoriaus 
respondentų teig÷, kad informaciją apie SF paramą gauna seminaruose, privataus sektoriaus 
tik 25 proc. apklaustųjų tokiu būdu gavo informaciją, pastarieji daugiausia informacijos gavo iš 
spaudos (65 proc.). Net 95 proc. apklaustųjų, ketinančių teikti paraiškas SF paramai gauti, 
teig÷, kad trūksta informacijos, nepakanka žinių ir įgūdžių. Geriausiai informuotos viešajame 
sektoriuje buvo valstyb÷s institucijos ir savivaldyb÷s, privačiame – stambios įmon÷s ir žem÷s 
ūkio bendrov÷s. Prasčiausiai informuoti – ūkininkai ir smulkios įmon÷s. Didel÷s dalies 
respondentų netenkino valstyb÷s institucijų teikiama informacija (54 proc. teikiamą informaciją 
vertino patenkinamai, 20 proc. – blogai). Kai kurie galimi pareišk÷jai nepasitik÷jo paramos 
skyrimo tvarka, jos skaidrumu ir teig÷, esą paramos gav÷jai jau žinomi iš anksto, tod÷l 
galimyb÷mis gauti ES SF paramą dom÷tis neverta. Apklausos metu išaišk÷jo, kad daugiausia 
informacijos apie ES SF paramą galimi pareišk÷jai gavo iš valstyb÷s institucijų tinklalapių, 
spaudos, seminarų. 

Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus ir siekiant efektyviai panaudoti SF paramą, visiems 
prieinamu būdu operatyviai supažindinti visuomenę ir potencialius pareišk÷jus su SF paramos 
teikiamomis galimyb÷mis ir reikalavimais šiai paramai gauti, VI kartu su kitomis SF paramą 
administruojančiomis institucijomis pareng÷ ir patvirtino Informavimo strategiją, kurioje 
nustatyti informavimo apie SF paramą pagal BPD ir suteiktos paramos viešinimo principai, 
tikslai, uždaviniai ir administruojančių institucijų funkcijos informuojant apie SF paramą.  

Informavimo strategijos tikslas buvo supažindinti visuomenę apie Lietuvos dalyvavimą ES 
sanglaudos politikoje, pristatyti BPD, galimus pareišk÷jus informuoti apie SF teikiamas 
galimybes ir taip siekti prisid÷ti prie SF paramos administravimo skaidrumo užtikrinimo, didinti 
jos panaudojimą, viešinti SF paramą ir jos naudą žmonių gerovei. Pagrindin÷mis informavimo 
apie SF paramą ir suteiktos paramos viešinimo tikslin÷mis grup÷mis buvo pasirinkti SF paramą 
administruojančių institucijų darbuotojai, pareišk÷jai ir projektų vykdytojai, visuomen÷ bei 
bendrosios nuomon÷s formuotojai (visuomen÷s informavimo priemon÷s, politikai, valstyb÷s 
tarnautojai, savivaldybių ir apskričių administracijų darbuotojai, kurie pagal savo pareigas 
atstovauja piliečių ir atskirų tikslinių grupių interesams, socialiniai-ekonominiai partneriai).   

Informavimo strategijai įgyvendinti VI patvirtino 2004–2008 m. strategijos įgyvendinimo 
programos lygmens informavimo ir viešinimo priemonių planą. Reikalavimai informavimo ir 

viešumo priemon÷ms, kurių turi laikytis institucijos 
ir projektų vykdytojai, buvo pateikti Informavimo 
apie SF paramą pagal BPD ir suteiktos paramos 
viešinimo taisykl÷se. 

Informavimas ir viešinimas buvo įgyvendinti 
trimis lygmenimis. 

Projekto lygmeniu informaciją apie projektus, 
jų rezultatus ir poveikį tam tikram ūkio sektoriui, 
regionui, visuomenei skleid÷ ĮI ir projektų 
vykdytojai. Pastarieji savo įgyvendinamus projektus 
skelb÷ pagal reikalavimus, nustatytus Informavimo 
ir viešinimo taisykl÷se. ĮI konsultavo projektų 
vykdytojus d÷l informavimo ir viešumo priemonių 
įgyvendinimo ir buvo atsakingos už šių priemonių 
įgyvendinimą.  

BPD priemonių lygmeniu informavimą ir 
viešinimą vykd÷ TI ir ĮI, rengdamos ir teikdamos 
reikiamą informaciją pareišk÷jams ir projektų 
vykdytojams apie jų administruojamas BPD 
priemones, atskirų BPD priemonių įgyvendinimo 
eigą, poveikį Lietuvos ekonominiam ir socialiniam 
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vystymuisi, tam tikram ūkio sektoriui, regionui, visuomenei.  
Už informacijos sklaidą BPD lygmeniu ir BPD viešumą, informavimo strategijos rengimą, 

jos įgyvendinimą ir rezultatus, TI ir ĮI informavimo veiklos koordinavimą buvo atsakinga VI.    
SF paramą administruojančių institucijų įgyvendinamoms informavimo ir viešumo 

priemon÷ms finansuoti buvo numatyta 20 proc. BPD 5.2 priemon÷s l÷šų (3 307 587,4 EUR). 
Projektų vykdytojai l÷šas viešumo priemon÷ms numat÷ paraiškose. 

Naudojant TP l÷šas buvo nuolat keliama viešinimo ir informavimo srityje dirbančių 
darbuotojų kvalifikacija.  

 
Galimų pareišk÷jų ir projektų vykdytojų informavimas 
 
Informuojant galimus pareišk÷jus, buvo siekiama kurti pozityvų SF paramos teikimo 

pagal BPD įvaizdį, pabr÷žti praktinius SF paramos naudos aspektus, viešinamas SF l÷šų 
administravimo skaidrumas, skatinama teikti paraiškas. 

Prad÷jus įgyvendinti BPD ir paskelbus pirmuosius kvietimus teikti paraiškas pasteb÷ta, 
kad didžiausias aktyvumas yra sostin÷je ir kituose didžiuosiuose šalies miestuose, tod÷l BPD 
įgyvendinimo pradžioje (2004 ir 2005 m.) pagrindinis d÷mesys informuojant apie SF paramą 
buvo teikimas potencialiems pareišk÷jams regionuose – beveik 70 proc. informacinių ir 
mokomųjų renginių buvo surengta ne Vilniuje. Tokiu būdu siekta skatinti regionų pareišk÷jus 
aktyviau rengti projektus ir pasinaudoti ES SF parama teikiamomis galimyb÷mis, prisid÷ti prie 
regiono socialinio-ekonominio vystymo ir gyvenimo kokyb÷s jame gerinimo.  

SF administruojančios institucijos potencialiems pareišk÷jams informuoti pasirinko šiuos 
informavimo būdus – institucijų elektroniniuose tinklalapiuose, kuriose buvo skelbiami 
kvietimai teikti paraiškas, visa kvietimų dokumentacija, gautos paraiškos, duomenys apie 
kiekvieno vertinimo etapo rezultatus, likusią paramos l÷šų sumą ir t. t., informaciniuose ir 
mokomuosiuose seminaruose, nuolat teikdamos informaciją telefonu, elektroniniu paštu ar 
raštu, leisdamos leidinius, viešuosiuose informavimo tinkluose. 

FM, kaip BPD VI, tinklalapyje www.finmin.lt buvo paskelbti pagrindiniai ES SF paramos 
vykdymą reglamentuojantys teis÷s aktai ir dokumentai, nuorodos į visas ES SF paramą 
administruojančias institucijas ir galiojančius kvietimus teikti paraiškas. Visų institucijų 
tinklalapių lankytojams buvo sudarytos galimyb÷s pateikti klausimus ir gauti operatyvius 
atsakymus elektronine forma. Dauguma institucijų dažniausiai užduodamus klausimus kartu su 
atsakymais publikavo savo tinklalapiuose. Pirmaisiais BPD įgyvendinimo metais lietuvių ir anglų 
kalbomis išleistas BPD, parengti informaciniai leidiniai paraiškų reng÷jams pagal atskiras BPD 
priemones. Siekdama pad÷ti projektų vykdytojams, VI 2004 m. pareng÷ ir išleido pagal BPD 
remiamų projektų viešinimo gaires, kurios buvo įteikiamos projektų vykdytojams, pasirašius 
paramos sutartį. Pagal šių gairių rekomendacijas vykdytos SF paramos l÷šomis remiamų 
projektų viešinimo priemon÷s. 

Paskelbus kvietimus pagal didžiąją daugumą BPD priemonių, pagrindinis darbas buvo 
konsultuoti projektų pareišk÷jus d÷l pateiktų paraiškų vertinimo ir atrankos tvarkos, rezultatų. 
Projektų vertinimo ir atrankos skaidrumas užtikrintas viešai skelbiant informaciją apie projektų 
vertinimo ir atrankos procesą SF paramą administruojančių institucijų tinklalapiuose ir SF 
svetain÷je www.esparama.lt. Siekiant, kad vykdomi projektai būtų įgyvendinti tinkamai ir 
laiku, didžiausias d÷mesys skirtas paramą gavusių projektų vykdytojų geb÷jimams ugdyti: 
surengti seminarai ir mokymai projektų administravimo, finansų valdymo, viešųjų pirkimų 
organizavimo ir projektų viešinimo klausimais, parengti projektų įgyvendinimo vadovai, buvo 
nuolat teikiamos konsultacijos telefonu ir el. paštu. 

 
Visuomen÷s informavimas 
 
Visuomenei informuoti pirmenyb÷ teikta institucijų tinklalapiams, visuomen÷s 

informavimo priemon÷ms, Europos informacijos centrams, socialiniams-ekonominiams ir 
kitiems partneriams.  

Informuojant visuomenę buvo siekiama, kad SF paramą administruojančios institucijos 
būtų atviros, laiku, aiškiai, lengvai suprantama ir pritaikyta kiekvienai tikslinei grupei kalba 
pagal kompetenciją atsakytų į visus su SF parama susijusius klausimus, pateikti visą reikiamą 
informaciją. Kiekvienas pagal BPD finansuojamo projekto vykdytojas buvo įpareigotas išplatinti 
bent vieną pranešimą spaudai. 

SF paramos Lietuvai temą šalies visuomen÷s informavimo priemon÷s atidžiau ir 
nuosekliau prad÷jo nagrin÷ti paskelbus pirmuosius kvietimus teikti paraiškas. Didelio 
visuomen÷s informacijos priemonių d÷mesio sulauk÷ FM kas m÷nesį platinami informaciniai 
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pranešimai apie BPD įgyvendinimo eigą ir rezultatus. Ypač daug d÷mesio buvo skirta 
informacijos sklaidai apie SF paramos skyrimo administravimą. Visuomen÷ ir žiniasklaida buvo 
nuolat supažindinama su SF paramą administruojančių institucijų sprendimais, susijusiais su 
paramos panaudojimu, jų svarstymo eiga ir sprendimų motyvais, buvo pateikiami išsamūs 
argumentai ir paaiškinimai. Institucijos ne tik teik÷ informaciją, bet ir analizavo, kaip pateiktus 
duomenis supranta visuomen÷ ir vertino grįžtamąjį ryšį. SF paramą administruojančių 
institucijų atstovai aktyviai dalyvavo žiniasklaidos, verslo asociacijų, NVO rengiamuose 
seminaruose, kuriuose skait÷ pranešimus apie SF paramos galimybes Lietuvoje.  

Buvo leidžiamas, FM tinklalapyje skelbiamas, socialiniams-ekonominiams ir regioniniams 
partneriams platinamas ketvirtinis elektroninis laikraštis „BPD žinios“, kuriuo siekta visuomenei 
pad÷ti geriau suvokti SF paramos tikslus Lietuvoje, informuoti apie BPD įgyvendinimą, 
supažindinti su projektais, jų įvykdymo eiga ir rezultatais. Šiame leidinyje daug d÷mesio skirta 
s÷kmingai įgyvendintiems projektams ir svarbiausių renginių apžvalgai.  

Siekiant informuoti visuomenę apie SF paramos naudą, ypatingai svarbios buvo projektų 
vykdytojų įgyvendinamos viešumo priemon÷s – skelbimų (informacin÷s) lentos, plakatai ar 
stendai patalpose, atminimo lentos, pranešimai žiniasklaidai, nors, reikia pasteb÷ti, kad 
pastariesiems l÷šos kartais naudotos nepakankamai efektyviai – pranešimai buvo 
deklaratyvaus pobūdžio, ne visuomet informatyvūs plačiajai visuomenei, d÷l to užsakomieji 
straipsniai ne visada sulaukdavo visuomen÷s susidom÷jimo. 

VI iniciatyva sukurta speciali SF paramos svetain÷ www.esparama.lt, kurioje buvo 
pateikiama potencialiems pareišk÷jams, projektų vykdytojams ir visuomenei aktuali 
informacija apie SF paramą. Galimybę svetain÷je skelbti informaciją tur÷jo visos SF paramą 
administruojančios institucijos. S÷kmingai vykdomi projektai pristatyti FM leidinyje „ES 
struktūriniai fondai – Lietuvai“ (lietuvių ir anglų kalbomis), kuris taip pat nuolat buvo 
skelbiamas SF paramos svetain÷je www.esparama.lt.    

Įgyvendindama informavimo ir viešumo priemones VI nuolat steb÷jo ir analizavo 
visuomen÷s informavimo priemonių pateikiamas žinias (kiekybiškai ir kokybiškai), visuomen÷s 
nuomonę, jos priežastis, informacijos poreikius, kitus išor÷s veiksnius (pavyzdžiui, NVO 
įsitraukimo mastą informuojant visuomenę SF paramos klausimais, ES institucijų pateikiamą 
nuomonę d÷l SF l÷šų panaudojimo Lietuvoje ir kt.). Informavimo ir viešinimo veiklos 
rezultatams įvertinti buvo atliekami Lietuvos gyventojų informuotumo apie ES SF paramą 
tyrimai. 2007 m. pabaigoje VI užsakymu atliktas Viešumo ir informavimo apie ES SF paramą 
2004–2006 m. vertinimas. Vadovaujantis šio vertinimo rezultatais galima teigti, kad BPD 
priede užsibr÷žti veiklos rodikliai buvo pasiekti jau 2007 m. pabaigoje.  

 
Lentel÷ 127. BPD informavimo ir viešinimo rodiklių įgyvendinimas. 

Nr. 
Rodiklis, nustatytas BPD 

priede 
Informacija apie rodiklio įgyvendinimą Išvada 

1.  Bent 50 proc. visuomen÷s 
žinos apie ES SF paramą ir 
jos rezultatus. 

VRP Hill&Knowlton ir TNS Gallup 2007 m. 
liepos 23 d. – rugpjūčio 8 d. atlikto vertinimo 
„Lietuvos gyventojų informuotumo apie ES 
struktūrinę paramą“ duomenimis, 2007 m. 
rugpjūčio m÷n. 54 proc. vyresnių nei 18 metų 
Lietuvos gyventojų pasteb÷jo BPD ženklą, 51 
proc. – žinojo apie ES SF teikiamą paramą ir 
jos rezultatus. 

Rodiklis 
pasiektas. 

2.  Mažiau galimų pareišk÷jų 
informacijos trūkumą 
nurodys kaip sunkumą, su 
kuriuo susiduriama teikiant 
paraišką ES SF paramai 
gauti (2004 m. gegužę 
informacijos trūkumą kaip 
sunkumą nurodo net 64 
proc. potencialių 
pareišk÷jų). 

ESTEP ir TNS Gallup 2007 m. balandžio m÷n. 
atlikto vertinimo „Informavimo apie ES SF 
paramos priemones ir būdus tinkamumo 
vertinimo“ duomenimis, mažiau kaip trečdalis 
respondentų informacijos trūkumą nurodo 
kaip esminį sunkumą ES SF paramai gauti: 
20 proc. pareišk÷jų teig÷, kad informacijos 
trūkumas buvo esmin÷ priežastis, d÷l kurios 
jiems nebuvo skirta SF parama.  

Rodiklis 
pasiektas. 

3.  Daugiau potencialių 
pareišk÷jų ES SF 
administruojančių institucijų 
teikiamą informaciją apie 
ES SF paramą vertins gerai 

ESTEP ir TNS Gallup 2007 m. balandžio m÷n. 
atlikto vertinimo „Informavimo apie ES SF 
paramos priemones ir būdus tinkamumo 
vertinimo“ duomenimis, įvairiais kokyb÷s 
aspektais institucijų teikiamos informacijos 

Rodiklis 
pasiektas. 
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Nr. 
Rodiklis, nustatytas BPD 

priede 
Informacija apie rodiklio įgyvendinimą Išvada 

ar patenkinamai (2004 m. 
geguž÷s m÷n. teikiamą 
informaciją gerai arba 
patenkinamai vertino 62 
proc. potencialių 
pareišk÷jų). 

kokybę net 50–84 proc. respondentų (fizinių 
ir juridinių asmenų, teikusių paraiškas SF 
paramai gauti) įvertino gerai ar labai gerai.  

 
Išvados: 
1. Informavimo strategija atitiko ES teis÷s aktuose nustatytus reikalavimus ir taip pat 

buvo orientuota į mūsų šalies poreikius informuoti gyventojus apie Lietuvos naryst÷s 
ES privalumus ir dalyvavimą įgyvendinant ES sanglaudos politiką, tai padidino jos 
prid÷tinę vertę.  

2. ES reglamentuose nustatyti informavimo apie SF paramą ir jos viešinimo reikalavimai 
buvo tinkamai detalizuoti LR teis÷s aktuose ir VI, kartu su kitomis SF paramą 
administruojančiomis institucijomis, užtikrino tinkamą jų įgyvendinimą.  

3. F paramą administruojančios institucijos derino informavimo ir viešinimo veiksmus su 
kitomis SF paramą administruojančiomis institucijomis, stiprino partnerystę. VI 
iniciatyva sukurtas centralizuotas tinklalapis apie SF paramą www.esparama.lt buvo 
teigiamai įvertintas ir ES lygiu. Atsižvelgiant į skirtingus atskirų pareišk÷jų ir projektų 
vykdytojų tikslinių grupių poreikius, informacija visų pirma buvo pateikiama toms 
tikslin÷ms grup÷ms, kurioms ji aktualiausia, tai sudar÷ prielaidas s÷kmingesniam 
paraiškų parengimui ir projektų įgyvendinimui.  

4. Visuomen÷ ir potencialūs pareišk÷jai buvo informuoti apie SF paramą ir jos rezultatus, 
projektų vykdytojams pateikta pakankamai informacijos projektų rengimo ir 
administravimo geb÷jimams ugdyti. Tai pagrindžia atliktas viešumo ir informavimo 
apie SF paramą 2004–2006 m. vertinimas. 

5. Atsižvelgiant į viešinant ir informuojant apie BPD įgyvendinimą įgytą patirtį, buvo 
kuriama 2007–2013 m. viešinimo ir informavimo sistema. 

 
BPD vertinimas 
 
BPD vertinimas, kaip ir BPD įgyvendinimo priežiūra bei kontrol÷, yra viena sud÷tinių 

efektyvaus SF paramos valdymo dalių. BPD vertinimas buvo atliekamas pagal Reglamento Nr. 
1260/1999 42 ir 43 straipsniuose nustatytus reikalavimus, siekiant padidinti SF paramos 
veiksmingumą Lietuvoje. VI, vadovaudamasi Reglamento Nr. 1260/1999 34 straipsnio 1 dalies 
a ir d punktų nuostatomis ir Atsakomyb÷s taisykl÷mis, organizavo BPD vertinimą, šiam tikslui 
sudar÷ BPD VVG, bendradarbiauja su EK atlikdama galutinį vertinimą. 

Pagal Reglamento Nr. 1260/1999 40 straipsnio 1 dalį, siekiant padidinti Bendrijos 
struktūrin÷s pagalbos veiksmingumą, atliekamas išankstinis (ex-ante), tarpinis ir įgyvendinimo 
(ex-post) vertinimai. FM, atsakinga už BPD parengimą, BPD valdymo ir kontrol÷s sukūrimą, 
2003 m. organizavo Lietuvos I tikslo programos išankstinį vertinimą, kurį atliko Centre for 
Staregy & Evaluation Servines. Kadangi Lietuvai, kaip ir kitoms šalims nar÷ms, įstojusioms į ES 
jau įpus÷jus 2000–2006 m. finansinio programavimo periodui, tarpinį vertinimą atlikti nebuvo 
privaloma, VI kartu su kitomis ES SF paramą administruojančiomis institucijomis organizavo 
teminius vertinimus, kuriais buvo siekiama užtikrinti efektyvesnį BPD įgyvendinimą ir tinkamai 
pasirengti panaudoti 2007–2013 m. SF paramą.  

VI, siekdama užtikrinti Atsakomyb÷s taisykl÷mis jai pavestų funkcijų, susijusių su BPD 
vertinimu, tinkamą atlikimą, atsižvelgdama į 2003 m. spalio m÷n. Lietuvos I tikslo programos 
išankstinio vertinimo ataskaitoje pateiktą rekomendaciją įkurti vertinimo skyrių (padalinį), 
kuris koordinuotų BPD įgyvendinimo vertinimą, būtų atsakingas už vertinimo rezultatų 
apibendrinimą, geros praktikos pavyzdžių skleidimą, organizuotų atitinkamus mokymus, LR 
finansų ministro 2006 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 1K-161 įkūr÷ Vertinimo skyrių. Šis 
organizavo ir koordinavo BPD vertinimą, buvo atsakingas už BPD vertinimo projektų 
planavimą, jų įgyvendinimą, vertinimo rekomendacijų įvykdymo priežiūrą, reng÷ ES paramos 
programų vertinimo metodinę dokumentaciją, teik÷ informaciją ir metodologinę pagalbą ES 
paramos programų vertinimo klausimais, analizavo ES valstybių patirtį ES paramos vertinimo 
srityje.  

Vertinimo veiklai koordinuoti LR finansų ministro 2005 m. geguž÷s 30 d. įsakymu Nr. 1K-
175 iš VI ir TI atstovų buvo sudaryta BPD VVG. Ši grup÷ koordinavo BPD vertinimą – teik÷ 
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pasiūlymus VI d÷l BPD įgyvendinimo vertinimo plano sudarymo, analizavo technines užduotis 
vertinimo projektams įvykdyti, teik÷ pasiūlymus už vertinimo projektus atsakingoms 
institucijoms, analizavo BPD vertinimo ataskaitų projektus, vykd÷ kitą su BPD vertinimo 
koordinavimu susijusią veiklą.  

Įgyvendinant BPD, vertinimo veikla buvo finansuojama TP l÷šomis pagal BPD 
5.2 priemonę. Vertinimams, studijoms ir tyrimams skirta 0,2 proc. visų BPD l÷šų. ES SF 
paramą administruojančios institucijos pačios vertinimų neatliko. Atliekant BPD įgyvendinimo 
vertinimus, kuriuos atliko nepriklausomi ekspertai, buvo naudojami įprasti mokslinių tyrimų 
metodai: literatūros analiz÷, empiriniai tyrimai, dedukcinis metodas, palyginamoji analiz÷, 
kartografin÷ analiz÷ ir kt.  

VI, atsižvelgdama, kad BPD įgyvendinimo pradžioje BPD vertinimo, kaip vienos iš BPD 
valdymo priemon÷s, paskirtis ir nauda buvo sunkiai suprantama net ir ES SF paramą 
administruojančiose institucijose, nors vertinimas Lietuvos viešajame administravime buvo 
epizodiškai, bet naudojamas (pavyzdžiui, mūsų šalies iniciatyva buvo atliekamas ES naryst÷s 
įtakos Lietuvai vertinimas ir pan.).  

VI, būdama atsakinga už BPD įgyvendinimo vertinimą, 2005 m. įvykd÷ BPD teminio 
vertinimo ir vertinimo geb÷jimų stiprinimo projektą, finansuotą pagal BPD 5.2 priemonę, kurio 
pagrindinis tikslas: BPD teminis vertinimas siekiant užtikrinti efektyvų investicijų panaudojimą, 
ir vertinimo geb÷jimų stiprinimas. BPD teminis vertinimas ap÷m÷ BPD įgyvendinimo sistemos ir 
būsimų ES SF paramos sričių vertinimus, kurių išvados ir rezultatai pateikiami lentel÷je. 
Vertinimo geb÷jimų stiprinimas vyko pagal 3 pagrindines veiklų grupes: atsakingų institucijų 
darbuotojų ir potencialių vertintojų mokymai; metodin÷s medžiagos parengimas; vertinimo 
sklaidos priemonių įgyvendinimas. Pagrindiniai rezultatai: patvirtintos mokymų programos ir 
organizuoti mokymai, parengtos ES programų Lietuvoje vertinimo gair÷s ir ES programų 
Lietuvoje priežiūros gair÷s; atlikta vertinimo situacijos analiz÷ ir pateiktos rekomendacijas d÷l 
viešinimo priemonių, iš kurių 5 įgyvendintos projekto metu. Pažym÷tina, kad šis projektas 
buvo itin reikšmingas stiprinant Lietuvos vertinimo geb÷jimus.  

Informacija apie pagrindinius VI inicijuotus BPD lygiu atliktus vertinimus pateikiama 
lentel÷je. 
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Lentel÷ 128. Pagrindiniai VI inicijuoti BPD lygiu atlikti vertinimai, studijos ir tyrimai.  
Už vertinimą 
atsakinga 
institucija 

Vertinimo pavadinimas 
Vertinimo 

įgyvendinimo 
laikotarpis 

Vertinimo tikslas ir 
uždaviniai 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 
ir (ar) išvados 

Vertinimo rezultatų 
panaudojimas 

VI BPD išankstinis 
vertinimas. 

2002 m. gruodžio 
m÷n. – 2003 m. 
rugs÷jo m÷n. 

Tikslai: 
1. Įvertinti, ar BPD yra 
tinkamas spręsti 
problemas, su kuriomis 
susiduria Lietuva. 
2. Įvertinti, ar BPD turi 
aiškiai apibr÷žtas 
strategines kryptis, 
prioritetus ir tikslus, 
atitinkančius Lietuvos 
poreikius, ir yra realiai 
įgyvendinami. 
3. Įvertinti BPD 
įgyvendinimo ir steb÷senos 
sistemos kokybę, pateikti 
rekomendacijas d÷l BPD 
tikslų kiekybin÷s išraiškos, 
d÷l BPD steb÷senos ir 
vertinimo, prisid÷ti 
kuriant projektų atrankos 
procedūras ir kriterijus. 
 

Parengta ataskaita, kurioje 
pateikiamos šios pagrindin÷s 
išvados: 
1. BPD strategija ir vizija yra 
pagrįstos. BPD tikslai ir veiklos 
panašios į kitų ES šalių narių. 
2. Kuriant BPD nebuvo atkreiptas 
d÷mesys į stojimo paramos 
programų vertinimą ir patirtį, 
tačiau atsižvelgta į kitas 
nacionalines ir ES politikas. 
3. Keturi BPD prioritetai atitinka 
tipišką I tikslo regionų programų 
struktūrą, kai ištekliai yra 
padalinami infrastruktūrai, 
investicijoms į gamybinę aplinką, 
žmogiškųjų išteklių pl÷trai, 
žem÷s ūkiui ir kaimo pl÷trai. 
4. BPD tur÷tų labiau atsispind÷ti 
horizontaliosios temos. 
Apsvarstyti galimybę sukurti 
tarpžinybines darbo grupes 
kiekvienam horizontaliajam 
prioritetui. Siekiant tinkamai 
koordinuoti horizontaliųjų 
prioritetų įgyvendinimą, siūloma 
paskirti prie Priežiūros komiteto 
išorinius ekspertus kiekvienam iš 
horizontaliųjų prioritetų. 
5. ESF skiriama l÷šų dalis yra 
mažesn÷ nei stojančioms į ES 
šalims nustatyta orientacin÷ 
vert÷, rekomenduojama šią dalį 
padidinti. 
6. BPD įgyvendinimo struktūra 
centralizuota, tačiau tai yra 
tinkamas sprendimas, kol bus 
sukurti geb÷jimai valdyti labiau 
decentralizuotą sistemą. 
7. Būtina stiprinti ministerijų 
bendradarbiavimą bendros 
politin÷s atsakomyb÷s ir 
susijusiose srityse, siekiant kuo 
labiau didinti naudą iš SF 
investicijų persidengiančiose 

Patobulintas BPD ir jo priedas, 
BPD įgyvendinimo priežiūra. BPD 
priede nustatyti 4 horizontalieji 
prioritetai. Siekiant užtikrinti 
horizontaliųjų BPD prioritetų 
įgyvendinimo koordinavimą, 
sudaryti projektų atrankos 
komitetai, į kurių sud÷tį įtraukti 
atitinkamų institucijų ir socialinių 
ekonominių partnerių atstovai. 
VI įkurtas vertinimo skyrius. 
Skirta daugiau l÷šų BPD antrojo 
prioriteto įgyvendinimui. 
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Už vertinimą 
atsakinga 
institucija 

Vertinimo pavadinimas 
Vertinimo 

įgyvendinimo 
laikotarpis 

Vertinimo tikslas ir 
uždaviniai 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 
ir (ar) išvados 

Vertinimo rezultatų 
panaudojimas 

srityse. 
8. BPD priedas yra kokybiškas ir 
atitinka BPD. 
9. BPD priedo rodikliai iš esm÷s 
yra tinkami steb÷ti BPD 
įgyvendinimą. Tačiau kai kuriems 
BPD aspektams trūksta 
kiekybinių rodiklių, taip pat 
būtina patikslinti BPD priedo 
kokybinius rodiklius. 
10. Vertintame BPD priedo 
variante n÷ra apibendrintos 
informacijos apie BPD rezultatus 
(apie sukurtas / išsaugotas darbo 
vietas, mokymuose dalyvavusių 
žmonių skaičius ir t. t.). 
11. Būtina apmokyti ĮI apie 
duomenų, susijusių su 
įgyvendinimo rodikliais, rinkimą 
ir analizę. 
12. Kompiuterizuota monitoringo 
sistema yra dar tik kuriama. 

BPD įgyvendinimo 
sistemos vertinimas. 

2004 m. birželio 
m÷n. – 2006 m. 
sausio m÷n.  

Tikslas – atlikti vertinimą, 
kurio rezultatai būtų skirti 
efektyvesniam ES SF l÷šų 
panaudojimui Lietuvoje, 
patobulinant BPD 
įgyvendinimo sistemą. 
Uždaviniai: 
1. Įvertinti BPD 
įgyvendinimo sistemos 
tinkamumą (BPD prioritetų 
ir priemonių reikšmingumo 
pokyčius, horizontaliųjų ES 
pl÷tros principų taikymą); 
2. Įvertinti BPD 
įgyvendinimo sistemos 
valdymo ir priežiūros 
kokybę bei efektyvumą. 
3. Pateikti rekomendacijas 
d÷l BPD įgyvendinimo 
sistemos tobulinimo ir 
2007–2013 m. SF paramos 
valdymo ir kontrol÷s 
sistemos. 

Parengta ataskaita, kurioje 
pateiktos šios pagrindin÷s 
išvados: 
1. Rengiant BPD atsižvelgta į 
pagrindines Lietuvos ekonomines 
socialines raidos tendencijas.  
2. BPD yra suderintas su 
Lisabonos ir Europos užimtumo 
strategijomis, horizontaliąja ES 
politika, tačiau kai kuriais 
atvejais trūksta šių strategijų 
operacionalizavimo instrumentų. 
Būtina užtikrinti geresnį BPD 
finansavimo suderinamumą su 
įvairiais ES finansiniais šaltiniais. 
3. BPD prioritetai, priemon÷s, 
remiamos veiklos sritys iš esm÷s 
atitinka potencialių pareišk÷jų 
poreikius, tačiau atskirais 
atvejais pastebimas pareišk÷jų 
poreikių ir numatyto finansavimo 
neįvertinimas (kai l÷šų paklausa 
kelis kartus viršija numatytą 
finansavimą) arba pervertinimas 

Patobulinta BPD administravimo 
sistema – pakeistos Atsakomyb÷s 
taiisykl÷s, Administravimo ir 
finansavimo taisykl÷s. 
Į vertinimo rekomendacijas 
atsižvelgta rengiant 2007–2013 
m. veiksmų programas, kuriant 
2007–2013 m. SF paramos 
valdymo ir kontrol÷s sistemą. 
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Už vertinimą 
atsakinga 
institucija 

Vertinimo pavadinimas 
Vertinimo 

įgyvendinimo 
laikotarpis 

Vertinimo tikslas ir 
uždaviniai 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 
ir (ar) išvados 

Vertinimo rezultatų 
panaudojimas 

(kai gauta per mažai paraiškų 
efektyviai konkurencijai 
užtikrinti). 
4. BPD logika pakankamai 
nuosekli, tačiau priemonių 
tarpusavio suderinamumas ir 
koordinavimas atskiruose 
prioritetuose ir tarp prioritetų yra 
nepakankamas; nepakankama 
atsakingų institucijų tarpusavio 
komunikacija ir koordinacija. 
5. BPD įgyvendinimo valdymas 
Lietuvoje buvo integruotas į 
egzistuojančią viešojo 
administravimo sistemą, ES SF 
l÷šų administravimo funkcijas 
pavedant centrinio valdymo 
institucijoms. BPD įgyvendinimo 
valdymo funkcijos yra aiškiai 
apibr÷žtos LR teis÷s aktuose, 
tačiau jos nepakankamai 
tinkamai padalintos tarp TI ir ĮI, 
neaiškiai nustatyta atskaitomyb÷ 
už atliekamas funkcijas ir 
nenustatytos vidaus darbo 
procedūros. Hierarchizuota trijų 
lygių BPD valdymo sistema 
sudaro prielaidas sistemos 
politizavimui ir biurokratizavimui, 
l÷tina sprendimų pri÷mimo ir 
BPD įgyvendinimo procesą. BPD 
įgyvendinimo sistemos našumą 
mažina nepakankami atsakingų 
institucijų administraciniai 
geb÷jimai. 

 

Viešumo ir informavimo 
apie SF paramą 2004–
2006 m. vertinimas. 

2007 m. sausio 
m÷n. – 2007 m. 
rugpjūčio m÷n. 

Tikslas – išanalizuoti 
informavimo apie ES SF 
paramą Lietuvoje 2004 – 
2006 m. laikotarpiu ir 
suteiktos paramos 
viešinimo sistemos 
tinkamumą, našumą, 
efektyvumą bei 
naudingumą BPD 
programos, priemonių ir 
projektų lygmenimis. 

Parengta ataskaita, kurioje 
pateiktos šios pagrindin÷s 
išvados: 
1. Informavimo apie ES SF 
paramą pagal BPD ir suteiktos 
paramos viešinimo strategijoje 
(toliau – strategija) iškelti tikslai 
iš esm÷s atitinka ES lygmens 
reikalavimus. Strategijoje 
nebuvo tinkamai nustatytas ir 
operacionalizuotas paramos 

Į vertinimo ataskaitoje pateiktus 
pasteb÷jimus ir pasiūlymus 
atsižvelgta tobulinant BPD 
viešinimo ir informavimo veiklų 
atlikimą. Taip pat atsižvelgta 
rengiant Informavimo apie SF 
paramą 2007–2013 m. planą. 
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Už vertinimą 
atsakinga 
institucija 

Vertinimo pavadinimas 
Vertinimo 

įgyvendinimo 
laikotarpis 

Vertinimo tikslas ir 
uždaviniai 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 
ir (ar) išvados 

Vertinimo rezultatų 
panaudojimas 

 Uždaviniai: 
1. Įvertinti BPD priede ir 
Informavimo ir viešinimo 
strategijoje 
įtvirtintos informavimo apie 
SF paramą ir suteiktos 
paramos viešinimo 
sistemos tinkamumą ir 
atitikimą tikslinių grupių 
poreikiams, atsižvelgiant į 
viešinimo ir informavimo 
lygmenis bei etapus, jų 
atitikimą pagrindiniams 
komunikacijos principams. 
2. Įvertinti 2004-2006 m. 
viešinimo ir informavimo 
sistemos administravimo 
sistemos našumą, 
administruojančių 
institucijų geb÷jimus bei 
naudojamų viešinimo 
priemonių našumą. 
3. Įvertinti 2004-2006 m. 
informavimo ir viešinimo 
priemonių efektyvumą ir 
naudingumą, atsižvelgiant 
VI, TI ir ĮI bei projektų 
vykdytojų naudojamas 
informavimo ir viešinimo 
priemones, jų rezultatus, 
teikiamos informacijos 
pakankamumą ir kokybę 
bei jų atitikimą 
pagrindiniams 
komunikacijos principams. 
4. Remiantis atliktu 
tinkamumo, našumo, 
efektyvumo ir naudingumo 
vertinimu, išskirti 
svarbiausias 2004 – 2006 
m. programavimo 
laikotarpio informavimo bei 
viešinimo veiklos 
planavimo, administravimo 
bei poveikio / rezultatų 
pamokas. 

proceso skaidrumo didinimo 
tikslas, kai kurie uždaviniai 
dubliuojasi, neišvengta logikos 
klaidų, nebuvo nustatytas 
uždavinys matuoti ir įvertinti 
viešinimo ir informavimo proceso 
efektyvumą, tai mažina 
komunikacijos veiksmingumą ir 
tikslingumą. 
2. Strategijoje yra išskirtos tos 
pačios tikslin÷s grup÷s kaip ir ES 
reglamentuose. Tikslin÷s grup÷s 
buvo išskirtos teisingai, tačiau 
kai kuriais atvejais per daug 
plačiai ir nekonkretizuotai. 
3. Strategija parengta, remiantis 
tik vienos (nors ir pačios 
svarbiausios) tikslin÷s grup÷s 
poreikių analize - galimu 
pareišk÷jų nuomon÷s tyrimu. 
Kitų tikslinių grupių poreikiai 
strategijoje nebuvo pagristi 
detalesne situacijos analize. 
4. BPD lygmeniu tinkamiausios 
yra šios visuomen÷s informavimo 
priemon÷s: televizija, radijas ir 
nacionalin÷ spauda; priemonių 
lygmeniu - renginiai (tiesioginis 
kontaktas su tiksline grupe) ir 
informacinių technologijų 
priemon÷s, iš kurių svarbiausia – 
institucijų tinklalapiai. Projektų 
lygmeniu naudojamų viešinimo 
priemonių tinkamumą detaliai 
reglamentuoja LR finansų 
ministro įsakymu patvirtintos 
paramos viešinimo taisykl÷s. 
Labiau 
suderintomis tarpusavyje galima 
laikyti viešinimo ir informavimo 
priemones, kurios skirtos 
visuomenei, pareišk÷jams bei 
projektų vykdytojams.  
5. 2004–2006 m. informavimo ir 
viešinimo priemon÷s bei būdai ne 
visai atitiko pagrindinius 
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Už vertinimą 
atsakinga 
institucija 

Vertinimo pavadinimas 
Vertinimo 

įgyvendinimo 
laikotarpis 

Vertinimo tikslas ir 
uždaviniai 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 
ir (ar) išvados 

Vertinimo rezultatų 
panaudojimas 

5. Remiantis vertinimu ir 
gerosios praktikos 
pavyzdžiais, pateikti 
praktines rekomendacijas 
d÷l to, kaip pagerinti 
viešinimo ir informavimo 
veiklą iki BPD įgyvendinimo 
pabaigos.  
6. Remiantis 
identifikuotomis 
pamokomis, pateikti 
konkrečius pasiūlymus, 
kaip patobulinti viešinimo ir 
informavimo sistemą 2007–
2013 m. laikotarpiu: 
pateikti rekomendacijas d÷l 
2007–2013 m. viešumo ir 
informavimo veiklos 
planavimo patobulinimo, 
tinkamų ir efektyvių 
viešumo ir 
informavimo būdų ir 
priemonių pasirinkimo, 
optimalesnio informavimo 
ir viešinimo veiklai skirtų 
l÷šų paskirstymo, 
efektyvesnio informavimo ir 
viešinimo proceso 
organizavimo, atsakingų 
institucijų vykdomų veiklų 
geresnio koordinavimo ir 
bendradarbiavimo su 
viešinimo rezultato 
naudotojais. 

komunikacijos principus. BPD 
lygmeniu informacija v÷lavo. 
Sunkiai sek÷si pateikti 
informaciją aiškiai ir paprastai. 
Vertinant BPD priemonių 
lygmeniu, nustatyta, kad 
pateikiama informacija yra 
nepakankamai aiški, 
fragmentuota, ne visuomet 
užtikrintas jos pateikimo 
operatyvumas, tačiau informacija 
teigiamai įvertinta pagal 
aktualumo ir objektyvumo 
kriterijus. BPD projektų 
lygmenyje vykdytoms viešinimo 
veikloms nebuvo nustatytas 
reikalavimas laikytis pagrindinių 
komunikacijos principų. 
6. Viešinimo ir informavimo 
funkcijų paskirstymas tarp VI, TI 
ir ĮI atitinka bendrą Lietuvoje 
2004–2006 m. programavimo 
laikotarpiu sukurtą SF 
administravimo sistemą. 
 

 

Horizontaliųjų prioritetų 
įgyvendinimo 
panaudojant SF paramą 
vertinimas. 

2007 m. liepos 
m÷n. – 2008 m. 
kovo m÷n. 

Tikslas – įvertinti 
horizontaliųjų prioritetų 
(informacin÷s visuomen÷s, 
darnaus vystymosi, lygių 
galimybių ir regionin÷s 
pl÷tros) įgyvendinimą, 
panaudojant 2004–2006 m. 
ES SF paramą, ir pateikti 
rekomendacijas d÷l 
efektyvesnio šių prioritetų 
įgyvendinimo 2007–2013 
m. 

Parengta ataskaita, kurioje 
pateiktos šios pagrindin÷s 
išvados: 
1. BDP priede ir kituose 
dokumentuose trūksta 
strateginio požiūrio į 
horizontaliųjų prioritetų 
įgyvendinimą; 
2. Horizontalieji prioritetai 
apibr÷žiami per siaurai, 
nepakankamai aiškiai. Tod÷l 
atsakingos institucijos skirtingai 

Atsižvelgta įgyvendinant 2007–
2013 m. veiksmų programas. 
Vertinimo ataskaitą, kaip 
naudingą metodinį dokumentą, 
naudoja Horizontaliųjų prioritetų 
įgyvendinimo priežiūros darbo 
grup÷.  
Be to, vertinimo ataskaitoje 
pateikta informacija buvo 
naudojama rengiant metinę BPD 
įgyvendinimo ataskaitą.  
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Už vertinimą 
atsakinga 
institucija 

Vertinimo pavadinimas 
Vertinimo 

įgyvendinimo 
laikotarpis 

Vertinimo tikslas ir 
uždaviniai 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 
ir (ar) išvados 

Vertinimo rezultatų 
panaudojimas 

programavimo laikotarpiu. 
 
Uždaviniai:  
1. įvertinti horizontaliųjų 
prioritetų įgyvendinimo 
efektyvumą 2004–2006 m. 
programavimo laikotarpiu; 
2. identifikuoti geros ir 
blogos praktikos projektų 
pavyzdžius horizontaliųjų 
prioritetų įgyvendinimo 
srityje 2004–2006 m. 
programavimo laikotarpiu; 
3. įvertinti pasirengimą 
(administravimo struktūra, 
priežiūros rodikliai, 
projektų atrankos kriterijai 
ir pan.) efektyviai 
įgyvendinti 
horizontaliuosius prioritetus 
2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu ir 
parengti rekomendacijas 
d÷l efektyvesnio 
horizontaliųjų prioritetų 
įgyvendinimo. 

traktavo tam tikrus horizontaliųjų 
prioritetų įgyvendinimo 
kriterijus; 
3. BPD tikslai ir uždaviniai 
prasčiausiai atitinka lygių 
galimybių horizontalųjį prioritetą, 
kuris iš esm÷s suprantamas tik 
kaip lyčių lygyb÷s užtikrinimas, o 
ne lygių galimybių pl÷tra ir 
netiesiogin÷s diskriminacijos 
mažinimu; 
4. horizontaliųjų prioritetų 
atitikimas ES strateginiams 
dokumentams yra vidutinis; 
5. 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu SF paramos 
programavimo dokumentų tikslų 
ir uždavinių atitikimas 
nacionaliniams ir ES 
strateginiams dokumentams yra 
geresnis negu 2004–2006 m. 
laikotarpiu. 
 

 

ES SF poveikio 
užimtumui įgyvendinant 
BPD vertinimas. 

2008 m. sausio 
m÷n. – 2008 m. 
spalio m÷n. 

Tikslas – įvertinti ES SF 
poveikį 
užimtumui įgyvendinant 
BPD. 
Uždavinys – parengti 
rekomendacijas d÷l 
užimtumo rodiklių 
priežiūros ir matavimo 
tobulinimo. 

Parengta ataskaita, kurioje 
pateiktos šios pagrindin÷s 
išvados: 
1. D÷l BPD l÷šų panaudojimo 
buvo sukurta apie 26,8 tūkst. 
darbo vietų (planuota 18,7 tūkst. 
darbo vietų), iš kurių 13,1 tūkst. 
– ilgalaik÷s darbo vietos; 
2. D÷l paramos efektų  planuotas 
nedarbo lygio sumaž÷jimas 
viršytas 1,5  procentinio  punkto. 
Parama reikšmingai prisid÷jo prie 
nedarbo lygio mažinimo tose 
apskrityse, kuriose BPD  
įgyvendinimo pradžioje nedarbo 
lygis buvo aukštesnis nei 
vidutiniškai šalyje; 
3. Apie 54 proc. visų (laikinų ir 
nuolatinių) darbo vietų sukūr÷ 
investicijų į infrastruktūrą 

Atsižvelgta į rekomendacijas d÷l 
gyvendinant 2007– užimtumo 
rodiklių priežiūros ir matavimo 
tobulinimo, įgyvendinant 2013 
metų veiksmų programas 
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Už vertinimą 
atsakinga 
institucija 

Vertinimo pavadinimas 
Vertinimo 

įgyvendinimo 
laikotarpis 

Vertinimo tikslas ir 
uždaviniai 

Pagrindiniai vertinimo rezultatai 
ir (ar) išvados 

Vertinimo rezultatų 
panaudojimas 

 priemon÷s, apie 26 proc. – 
investicijų į žmogiškąjį kapitalą 
priemon÷s ir apie 20 proc. – 
investicijų į įmonių fizinį kapitalą 
priemon÷s. Daugiausia grynųjų 
darbo vietų buvo sukurta 
statybos, viešojo valdymo ir 
gynybos, švietimo, sveikatos 
priežiūros ir socialinio darbo 
ekonominiuose sektoriuose. 
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Išvados: 
1. VI užtikrino Reglamente Nr. 1260/1999 nustatytus reikalavimus d÷l programos 

vertinimo. 
2. Planuojant, organizuojant ir atliekant vertinimus buvo užtikrintas partneryst÷s 

principo įgyvendinimas – vertinimo projektuose (technin÷se specifikacijose) buvo 
nustatoma, kad tarpiniai vertinimo rezultatai bus aptariami su tikslin÷mis 
grup÷mis, socialiniais-ekonominiais ir regioniniais partneriais, pabaigus vertinimą 
organizuoti vieši vertinimo rezultatų pristatymai, į kuriuos kviesti partneriai; apie 
vertinimo veiklą taip pat nuolat informuotas Priežiūros komitetas, į kurio sud÷tį 
buvo įtraukti ir socialiniai-ekonominiai partneriai.  

3. D÷l ne visuomet pakankamos vertinimo ataskaitų kokyb÷s, kurią sąlygojo 
vertinimo patirties stoka, ne visos vertinimo ataskaitose pateiktos rekomendacijos 
įgyvendintos, tačiau į didžiąją jų dalį buvo atsižvelgta tobulinant BPD valdymo ir 
kontrol÷s sistemą, kuriant 2007–2013 m. SF paramos valdymo ir kontrol÷s 
sistemą.  

4. Atsižvelgiant, kad vertinimas iki BPD įgyvendinimo nebuvo taip plačiai naudojamas 
viešojo administravimo sektoriuje, nepriklausomų vertintojų ir SF paramą 
administruojančių institucijų vertinimo geb÷jimai buvo nepakankamai geri. Tai 
l÷m÷ skirtingą vertinimo ataskaitų kokybę, kuri ne visuomet buvo pakankamai 
aukšta. Tačiau VI ÷m÷si veiksmų, kad būtų stiprinami vertinimo geb÷jimai – reng÷ 
mokymus, metodinius dokumentus, teik÷ konsultacijas SF paramą 
administruojančioms institucijoms. 
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Priedai 
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Priedas Nr. 1. Iš viso nuo BPD įgyvendinimo pradžios (2004–2009 m.) išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK BPD išlaidos  

iš visų šaltinių viso viešųjų l÷šų
iš ES 

strukt ūrini ų 
fondų l÷šų

iš nacionalinių 
viešųjų l÷šų

iš privačių l÷šų iš visų šaltinių viso viešųjų l÷šų
iš ES 

strukt ūrini ų 
fondų l÷šų

iš nacionalinių 
viešųjų l÷šų

iš privačių l÷šų
proc. nuo visų 
viešųjų l÷šų

proc. nuo ES 
struktūrini ų 
fondų l÷šų

1 2 3 4=5+8 5=6+7+8 6 7 8 9=10+13 10 11 12 13 14=10/5*100 15=11/6*100

459.109.457,00 459.109.457,00 347.058.803,00 112.050.654,00 0,00 515.618.834,86 515.618.834,86 368.792.300,90 146.826.533,96 0,00 112,31% 106,26%

1.1
Transporto infrastruktūros prieinamumo ir 
paslaugų kokyb÷s gerinimas

212.919.759,96 212.919.759,96 145.498.539,31 67.421.220,65 0,00 112,18% 102,21%

311 43.415.671,52

312 97.563.485,27

314 14.344.914,09

315 4.412.930,35

316 2.926.894,07

317 50.255.864,66

1.2
Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir 
didesnio energetikos efektyvumo 
užtikrinimas

83.939.509,46 83.939.509,46 59.084.248,45 24.855.261,01 0,00 102,08% 98,43%

331 16.024.319,03

332 8.846.891,45

333 59.068.298,98

1.3
Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai 
prevencija

38.583.779,71 38.583.779,71 25.934.419,43 12.649.360,28 0,00 117,57% 105,36%

415 1.632.099,97

334-345 12.772.653,27

1301 6.472.378,07

351 95.185,15

1312 17.611.463,25

1.4
Sveikatos priežiūros įstaigų 
restruktūrizavimas ir modernizavimas

50.238.547,35 50.238.547,35 40.190.837,50 10.047.709,85 0,00 117,17% 117,17%

1.4 priemon÷s 
investicin÷s srities kodas

36 0,00 50.238.547,35

1.5

Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, 
mokslo ir studijų institucijų bei socialinių 
paslaugų infrastruktūros pl÷tra (papildanti 
Europos socialinio fondo remiamas 
priemones) 

111.372.133,00 111.372.133,00 85.756.542,00 25.615.591,00 0,00 129.937.238,38 129.937.238,38 98.084.256,21 31.852.982,17 0,00 116,67% 114,38%

1.5

Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, 
mokslo ir studijų institucijų bei socialinių 
paslaugų infrastruktūros pl÷tra (papildanti 
Europos socialinio fondo remiamas 
priemones) (administruojama SADM)

37.866.525,22 37.866.525,22 29.157.224,42 8.709.300,80 0,00 45.251.868,18 45.251.868,18 34.582.539,66 10.669.328,52 0,00 119,50% 118,61%

36 45.251.868,18

183 0,00

323 0,00

34.302.616,00

1.5 priemon÷s investicijų 
sričių kodai

ERPF 42.878.271,00

ERPF

42.878.271,00

22.202.720,00 0,00

24.614.205,00 8.204.735,00 0,00

60.029.581,00

8.575.655,00 0,00

1.2 priemon÷s investicijų 
sričių kodai

ERPF 32.818.940,00 32.818.940,00
1.3 priemon÷s investicijų 

sričių kodai

ERPF 82.232.301,00 82.232.301,00

142.355.859,00 47.451.953,00 0,00
1.1 priemon÷s investicijų 

sričių kodai

1 PRIORITETAS.  SOCIALIN öS IR EKONOMIN öS 
INFRASTRUKT ŪROS PLöTRA

ERPF 189.807.812,00 189.807.812,00

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidosBPD priemon÷s 
kodas ir investicijų 

sričių kodai
BPD priemon÷s pavadinimas

Fondas 

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų pagal 2009 06 30 d. galiojantį BPD priedą
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iš visų šaltinių viso viešųjų l÷šų
iš ES 

strukt ūrini ų 
fondų l÷šų

iš nacionalinių 
viešųjų l÷šų

iš privačių l÷šų iš visų šaltinių viso viešųjų l÷šų
iš ES 

strukt ūrini ų 
fondų l÷šų

iš nacionalinių 
viešųjų l÷šų

iš privačių l÷šų
proc. nuo visų 
viešųjų l÷šų

proc. nuo ES 
struktūrini ų 
fondų l÷šų

1 2 3 4=5+8 5=6+7+8 6 7 8 9=10+13 10 11 12 13 14=10/5*100 15=11/6*100

1.5

Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, 
mokslo ir studijų institucijų bei socialinių 
paslaugų infrastruktūros pl÷tra (papildanti 
Europos socialinio fondo remiamas 
priemones) (administruojama ŠMM)

84.685.370,20 84.685.370,20 63.501.716,55 21.183.653,65 0,00 115,21% 112,20%

36 56.322.968,97

183 21.606.663,66

323 6.755.737,57

217.053.681,00 217.053.681,00 163.814.098,00 53.239.583,00 0,00 220.039.980,38 220.039.980,38 164.075.327,83 55.964.652,55 0,00 101,38% 100,16%

2.1 Įsidarbinimo geb÷jimų ugdymas 37.074.594,38 37.074.594,38 27.805.101,55 9.269.492,83 0,00 100,06% 100,06%

2.1 priemon÷s 
investicin÷s srities kodas

21 37.074.594,38

2.2
Darbo j÷gos kompetencijos ir geb÷jimų 
prisitaikyti prie pokyčių ugdymas

66.298.005,32 66.298.005,32 47.952.647,47 18.345.357,85 0,00 104,22% 100,51%

24 47.594.662,55

167 18.553.158,55

174 150.184,22

2.3
Socialin÷s atskirties prevencija ir socialin÷ 
integracija

20.404.116,82 20.404.116,82 16.276.681,00 4.127.435,82 0,00 99,65% 99,36%

22 16.201.072,70

25 4.203.044,12

2.4 Mokymosi visą gyvenimą sąlygų pl÷tojimas ESF 60.346.326,00 60.346.326,00 45.259.744,00 15.086.582,00 0,00 60.586.613,13 60.586.613,13 45.298.749,60 15.287.863,53 0,00 100,40% 100,09%

2.4 priemon÷s investicijų 
srities kodas

23 0,00 60.586.613,13

2.5
Žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje 

35.676.650,73 35.676.650,73 26.742.148,21 8.934.502,52 0,00 100,31% 100,26%

24 0,00 22.354.389,82

25 0,00 0,00

181 0,00 0,00

182 0,00 0,00

184 0,00 13.322.260,91

300.662.206,00 300.662.206,00 222.429.209,00 78.232.997,00 0,00 347.025.746,39 347.025.746,39 232.021.510,51 232.021.510,51 0,00 115,42% 104,31%

3.1 Tiesiogin÷ parama verslui 111.559.064,69 111.559.064,69 75.923.895,53 35.635.169,16 0,00 105,63% 98,09%

151 27.727.461,44

161 47.323.008,68

171 24.325.652,91

182 12.182.941,65

3.1 priemon÷s investicijų 
srities kodas

28.209.889,00 0,00ERPF 105.613.947,00 105.613.947,00 77.404.058,00

8.891.216,00 0,00
2.5 priemon÷s investicijų 

sričių kodai

3 PRIORITETAS. GAMYBOS SEKTORIAUS PL öTRA

ESF 35.564.864,00 35.564.864,00 26.673.648,00

16.381.410,00 4.095.353,00 0,00
2.3 priemon÷s investicijų 

sričių kodai

2.2 priemon÷s investicijų 
sričių kodai

ESF 20.476.763,00 20.476.763,00

15.903.471,00 0,00

ESF 37.051.843,00

ESF 63.613.885,00 63.613.885,00 47.710.414,00

37.051.843,00 27.788.882,00

16.906.290,20 0,00

9.262.961,00 0,00

1.5 priemon÷s investicijų 
sričių kodai

2 PRIORITETAS. ŽMOGIŠK ŲJŲ IŠTEKLI Ų PLöTRA

ERPF 73.505.607,78 73.505.607,78 56.599.317,58

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidosBPD priemon÷s 
kodas ir investicijų 

sričių kodai
BPD priemon÷s pavadinimas

Fondas 

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų pagal 2009 06 30 d. galiojantį BPD priedą
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iš visų šaltinių viso viešųjų l÷šų
iš ES 

strukt ūrini ų 
fondų l÷šų

iš nacionalinių 
viešųjų l÷šų

iš privačių l÷šų iš visų šaltinių viso viešųjų l÷šų
iš ES 

strukt ūrini ų 
fondų l÷šų

iš nacionalinių 
viešųjų l÷šų

iš privačių l÷šų
proc. nuo visų 
viešųjų l÷šų

proc. nuo ES 
struktūrini ų 
fondų l÷šų

1 2 3 4=5+8 5=6+7+8 6 7 8 9=10+13 10 11 12 13 14=10/5*100 15=11/6*100
3.2 Verslo aplinkos gerinimas 49.437.542,25 49.437.542,25 28.860.828,92 20.576.713,33 0,00 128,21% 99,79%

152 0,00

162 0,00

164 24.207.955,63

182 54.301,11

183 7.751.848,24

343 68.205,44

351 17.355.231,83

3.3
Informacinių technologijų paslaugų ir 

infrastruktūros pl÷tra
ERPF 72.890.130,67 72.890.130,67 48.889.826,28 24.000.304,39 0,00 115,60% 106,22%

321 33.717.585,01

323 39.172.545,66

3.4 Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos ERPF 113.139.008,78 113.139.008,78 78.346.959,78 34.792.049,00 0,00 121,09% 111,80%

3.4 priemon÷s 
investicin÷s srities kodas

171 113.139.008,78

193.845.530,00 191.581.832,00 134.698.378,00 56.883.454,00 2.263.698,00 195.758.020,60 193.636.708,79 133.476.575,20 60.160.133,59 2.121.311,81 101,07% 99,09%

4.1 Investicijos į žem÷s ūkio valdas 94.089.169,54 94.089.169,54 62.397.426,87 31.691.742,67 0,00 101,61% 99,85%

4.1 priemon÷s 
investicin÷s srities kodas

111 94.089.169,54

4.2 Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas 16.118.509,05 16.118.509,05 12.088.881,80 4.029.627,25 0,00 100,00% 100,00%

4.2 priemon÷s 
investicin÷s srities kodas

112 16.118.509,05

4.3
Žem÷s ūkio produktų perdirbimo ir 

rinkodaros gerinimas
26.116.718,84 26.116.718,84 19.322.832,92 6.793.885,92 0,00 100,42% 100,38%

4.3 priemon÷s 
investicin÷s srities kodas

114 26.116.718,84

4.4
Kaimo vietovių pritaikymo ir pl÷tros 

skatinimas
33.463.418,74 33.463.418,74 22.614.226,93 10.849.191,81 0,00 106,81% 100,02%

1302 745.131,32

1303 0,00

1305 1.666.486,28

1307 3.903.869,04

1308 17.617.678,15

1310 9.530.253,95

1311 0,00

4.5 Miškų ūkis 5.463.972,43 5.463.972,43 3.958.695,88 1.505.276,55 0,00 94,24% 93,39%

121 656.515,73

122 2.372.462,18

125 2.428.480,68

126 6.513,84

4.238.925,00 1.559.222,00 0,004.5 priemon÷s 
investicin÷s srities kodas

4.4 priemon÷s 
investicin÷s srities kodas

EŽŪOGF 5.798.147,00 5.798.147,00

0,00

EŽŪOGF 31.330.542,00 31.330.542,00 22.609.009,00 8.721.533,00 0,00

EŽŪOGF 26.007.497,00 26.007.497,00 19.250.489,00

62.488.924,00 30.110.724,00

6.757.008,00

0,00

EŽŪOGF 16.118.508,00 16.118.508,00 12.088.881,00 4.029.627,00 0,00

17.024.091,00

4 PRIORITETAS. KAIMO  PL öTRA IR ŽUVININKYST ö

EŽŪOGF 92.599.648,00 92.599.648,00

0,00
3.3 priemon÷s investicijų 

sričių kodai

93.435.857,00 93.435.857,00 70.076.893,00 23.358.964,00 0,00

63.052.191,00 63.052.191,00 46.028.100,00

3.2 priemon÷s investicijų 
srities kodas

ERPF 38.560.211,00 38.560.211,00 28.920.158,00 9.640.053,00 0,00

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidosBPD priemon÷s 
kodas ir investicijų 

sričių kodai
BPD priemon÷s pavadinimas

Fondas 

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų pagal 2009 06 30 d. galiojantį BPD priedą
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iš visų šaltinių viso viešųjų l÷šų
iš ES 

strukt ūrini ų 
fondų l÷šų

iš nacionalinių 
viešųjų l÷šų

iš privačių l÷šų iš visų šaltinių viso viešųjų l÷šų
iš ES 

strukt ūrini ų 
fondų l÷šų

iš nacionalinių 
viešųjų l÷šų

iš privačių l÷šų
proc. nuo visų 
viešųjų l÷šų

proc. nuo ES 
struktūrini ų 
fondų l÷šų

1 2 3 4=5+8 5=6+7+8 6 7 8 9=10+13 10 11 12 13 14=10/5*100 15=11/6*100
4.6 Leader + pobūdžio priemon÷ 2.366.697,74 2.366.697,74 1.772.947,57 593.750,17 0,00 100,12% 100,00%

1305 816.085,24

1306 0,00

22 93.340,36

353 1.457.272,14

354 0,00

4.7 Mokymas 599.272,01 599.272,01 449.454,01 149.818,00 0,00 100,00% 100,00%

4.7 priemon÷s 
investicin÷s srities kodas

113 599.272,01 0,00

4.8 Veikla, susijusi su žvejybos laivynu 11.505.596,03 11.505.596,03 8.629.196,30 2.876.399,73 0,00 100,00% 100,00%

141 11.505.596,03

142 0,00

4.9

Vandens išteklių apsauga ir pl÷tra, 
žuvininkyst÷, žvejybos uosto įrengimai, žuvų 
perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus 
vandenyse

5.615.288,08 3.493.976,27 1.928.379,32 1.565.596,95 2.121.311,81 66,44% 60,82%

143 1.173.345,50 704.007,02 469.338,48

144 4.081.288,65 2.429.315,32 1.651.973,33

145 360.653,93 360.653,93 0,00

Kita veikla (susijusi su žuvininkyste) 419.378,14 419.378,14 314.533,60 104.844,54 0,00 99,04% 99,22%

146 349.571,36

147 69.806,78

35.806.906,00 35.806.906,00 26.855.180,00 8.951.726,00 0,00 37.185.591,62 37.185.591,62 27.874.956,85 9.310.634,77 0,00 103,85% 103,80%

5.1
Parama programos parengimui, valdymui, 

priežiūrai ir kontrolei 
19.207.063,50 19.207.063,50 14.405.269,12 4.801.794,38 0,00 99,68% 99,68%

5.1 priemon÷s 
investicin÷s srities kodas

411 19.207.063,50

5.2 Programos viešumas ir vertinimas 17.978.528,12 17.978.528,12 13.469.687,73 4.508.840,39 0,00 108,71% 108,60%

411 289.040,79

412 769.578,09

413 5.763.586,63

415 11.156.322,62

ERPF 779.040.632,00 779.040.632,00 583.939.739,00 195.100.893,00 0,00 881.851.644,75 881.851.644,75 615.219.080,53 266.632.564,22 0,00 113,20% 105,36%

ESF 233.591.618,00 233.591.618,00 176.217.551,00 57.374.067,00 0,00 238.018.508,50 238.018.508,50 177.545.015,56 60.473.492,94 0,00 101,90% 100,75%

EŽŪOGF 174.817.542,00 174.817.542,00 122.898.628,00 51.918.914,00 0,00 178.217.758,35 178.217.758,35 122.604.465,98 55.613.292,37 0,00 101,95% 99,76%

ŽOFI 19.451.430,00 17.187.732,00 12.116.766,00 5.070.966,00 2.263.698,00 17.540.262,25 15.418.950,44 10.872.109,22 4.546.841,22 2.121.311,81 89,71% 89,73%

1.206.901.222,00 1.204.637.524,00 895.172.684,00 309.464.840,00 2.263.698,00 1.315.628.173,85 1.313.506.862,04 926.240.671,29 387.266.190,75 2.121.311,81 109,04% 103,47%

* į ataskaitą įtrauktos 2010 m. grąžintos ir grąžintinos sumos.

11.541.640,00 11.505.596,00 36.044,00

0,00317.016,00 106.426,00423.442,00 423.442,00

5.258.694,00 3.170.554,00

IŠ VISO ŽOFI (EUR)

IŠ VISO

8.629.196,00 2.876.400,00

5.2 priemon÷s investicijų 
sričių kodai

IŠ VISO ERPF (EUR)

IŠ VISO ESF (EUR)

IŠ VISO EŽŪOGF (EUR) (orientavimo dalis)

4.817.242,0014.451.727,00

4.134.484,00 0,00

ERPF 19.268.969,00 19.268.969,00

ESF 16.537.937,00 16.537.937,00 12.403.453,00

0,00

ŽOFI4.8 priemon÷s investicijų 
sričių kodai

ŽOFI

4.9 priemon÷s investicijų 
sričių kodai

590.982,00 0,004.6 priemon÷s 
investicin÷s srities kodas

EŽŪOGF 599.272,00 599.272,00 449.454,00 149.818,00 0,00

EŽŪOGF 2.363.928,00 2.363.928,00 1.772.946,00

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidosBPD priemon÷s 
kodas ir investicijų 

sričių kodai
BPD priemon÷s pavadinimas

Fondas 

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų pagal 2009 06 30 d. galiojantį BPD priedą

2.088.140,00 2.227.654,007.486.348,00

5 PRIORITETAS. TECHNIN ö PARAMA

4.10 ŽOFI
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Priedas Nr. 2. BPD įgyvendinimo 2008-2009 metais laikotarpiu išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK BPD išlaidos  

iš visų šaltinių viso viešųjų l÷šų
iš ES struktūrini ų 

fondų l÷šų
iš nacionalinių 

viešųjų l÷šų
iš privačių l÷šų iš visų šaltinių viso viešųjų l÷šų

iš ES struktūrini ų 
fondų l÷šų

iš nacionalinių 
viešųjų l÷šų

iš privačių l÷šų
proc. nuo visų 
viešųjų l÷šų

proc. nuo ES 
struktūrini ų 
fondų l÷šų

1 2 3 4=5+8 5=6+7+8 6 7 8 9=10+13 10 11 12 13 14=10/5*100 15=11/6*100

459.109.457,00 459.109.457,00 347.058.803,00 112.050.654,00 0,00 180.344.083,28 180.344.083,28 129.308.399,01 51.035.684,27 0,00 39,28% 37,26%

1.1
Transporto infrastruktūros prieinamumo ir 
paslaugų kokyb÷s gerinimas

48.716.692,18 48.716.692,18 31.786.658,89 16.930.033,29 0,00 25,67% 22,33%

311 24.159.872,74

312 5.812.937,60

314 638.657,12

315 2.305.387,44

316 2.766.187,41

317 13.033.649,87

1.2
Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir 
didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas

25.226.779,64 25.226.779,64 18.082.978,51 7.143.801,13 0,00 30,68% 30,12%

331 7.830.028,78

332 3.163.779,36
333 14.232.971,50

1.3
Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai 
prevencija

15.719.088,10 15.719.088,10 10.071.462,25 5.647.625,85 0,00 47,90% 40,92%

415 702.928,93
334-345 6.017.483,44

1301 3.631.277,96

351 8.832,83
1312 5.358.564,94

1.4
Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir 
modernizavimas

21.044.131,96 21.044.131,96 16.835.305,55 4.208.826,41 0,00 49,08% 49,08%

1.4 priemon÷s investicin÷s srities kodas 36 21.044.131,96

1.5

Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, 
mokslo ir studijų institucijų bei socialinių 
paslaugų infrastruktūros pl÷tra (papildanti 
Europos socialinio fondo remiamas priemones)

ERPF 111.372.133,00 111.372.133,00 85.756.542,00 25.615.591,00 0,00 69.637.391,40 69.637.391,40 52.531.993,81 17.105.397,59 0,00 62,53% 61,26%

1.5

Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, 
mokslo ir studijų institucijų bei socialinių 
paslaugų infrastruktūros pl÷tra (papildanti 
Europos socialinio fondo remiamas priemones) 
(administruojama SADM)

26.773.594,98 26.773.594,98 20.384.208,81 6.389.386,17 0,00 70,71% 69,91%

36 26.773.594,98

183 0,00
323 0,00

1.5 priemon÷s investicijų sričių kodai

8.709.300,80 0,00

ERPF 42.878.271,00

ERPF 37.866.525,22 37.866.525,22 29.157.224,42

42.878.271,00 34.302.616,00

22.202.720,00 0,00

24.614.205,00 8.204.735,00 0,00

60.029.581,00

8.575.655,00 0,00

1.2 priemon÷s investicijų sričių kodai

ERPF 32.818.940,00 32.818.940,00

1.3 priemon÷s investicijų sričių kodai

ERPF 82.232.301,00 82.232.301,00

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos

1 PRIORITETAS.  SOCIALIN öS IR EKONOMIN öS INFRASTRUKTŪROS 
PLöTRA

ERPF 189.807.812,00 189.807.812,00 142.355.859,00 47.451.953,00 0,00

1.1 priemon÷s investicijų sričių kodai

BPD priemon÷s kodas ir investicijų 
sričių kodai

BPD priemon÷s pavadinimas
Fondas 

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų pagal 2009 06 30 d. galiojantį BPD priedą
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iš visų šaltinių viso viešųjų l÷šų
iš ES struktūrini ų 

fondų l÷šų
iš nacionalinių 

viešųjų l÷šų
iš privačių l÷šų iš visų šaltinių viso viešųjų l÷šų

iš ES struktūrini ų 
fondų l÷šų

iš nacionalinių 
viešųjų l÷šų

iš privačių l÷šų
proc. nuo visų 
viešųjų l÷šų

proc. nuo ES 
struktūrini ų 
fondų l÷šų

1 2 3 4=5+8 5=6+7+8 6 7 8 9=10+13 10 11 12 13 14=10/5*100 15=11/6*100

1.5

Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, 
mokslo ir studijų institucijų bei socialinių 
paslaugų infrastruktūros pl÷tra (papildanti 
Europos socialinio fondo remiamas priemones) 
(administruojama ŠMM)

42.863.796,42 42.863.796,42 32.147.785,00 10.716.011,42 0,00 58,31% 56,80%

36 33.436.793,95

183 7.518.976,32

323 1.908.026,15

217.053.681,00 217.053.681,00 163.814.098,00 53.239.583,00 0,00 106.829.537,41 106.829.537,41 79.654.994,07 27.174.543,34 0,00 49,22% 48,63%

2.1 Įsidarbinimo geb÷jimų ugdymas 15.931.913,95 15.931.913,95 11.948.935,41 3.982.978,54 0,00 43,00% 43,00%

2.1 priemon÷s investicin÷s srities kodas 21 15.931.913,95

2.2
Darbo j÷gos kompetencijos ir geb÷jimų 
prisitaikyti prie pokyčių ugdymas

32.746.561,52 32.746.561,52 23.674.668,59 9.071.892,93 0,00 51,48% 49,62%

24 22.455.347,17

167 10.290.595,05

174 619,30

2.3
Socialin÷s atskirties prevencija ir socialin÷ 
integracija

10.253.470,11 10.253.470,11 8.203.605,13 2.049.864,98 0,00 50,07% 50,08%

22 8.111.363,96

25 2.142.106,15

2.4 Mokymosi visą gyvenimą sąlygų pl÷tojimas ESF 60.346.326,00 60.346.326,00 45.259.744,00 15.086.582,00 0,00 28.587.354,99 28.587.354,99 21.351.507,66 7.235.847,33 0,00 47,37% 47,18%
2.4 priemon÷s investicijų srities kodas 23 28.587.354,99

2.5
Žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimas mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityje 

19.310.236,84 19.310.236,84 14.476.277,28 4.833.959,56 0,00 54,30% 54,27%

24 11.718.882,54

25 0,00

181 0,00

182 0,00

184 7.591.354,30

300.662.206,00 300.662.206,00 222.429.209,00 78.232.997,00 0,00 181.830.685,99 181.830.685,99 121.234.943,43 60.595.742,56 0,00 60,48% 54,50%

3.1 Tiesiogin÷ parama verslui 22.989.704,84 22.989.704,84 15.800.105,58 7.189.599,26 0,00 21,77% 20,41%

151 2.808.824,94

161 9.988.148,55

171 4.431.721,86

182 5.761.009,49

28.209.889,00 0,00
3.1 priemon÷s investicijų srities kodas

ERPF 105.613.947,00 105.613.947,00 77.404.058,00

8.891.216,00 0,00

2.5 priemon÷s investicijų sričių kodai

3 PRIORITETAS. GAMYBOS SEKTORIAUS PL öTRA

ESF 35.564.864,00 35.564.864,00 26.673.648,00

16.381.410,00 4.095.353,00 0,00

2.3 priemon÷s investicijų sričių kodai

2.2 priemon÷s investicijų sričių kodai

ESF 20.476.763,00 20.476.763,00

27.788.882,00 9.262.961,00 0,00

ESF 63.613.885,00 63.613.885,00 47.710.414,00 15.903.471,00 0,00

2 PRIORITETAS. ŽMOGIŠK ŲJŲ IŠTEKLI Ų PLöTRA

ESF 37.051.843,00 37.051.843,00

56.599.317,58 16.906.290,20 0,00

1.5 priemon÷s investicijų sričių kodai

ERPF 73.505.607,78 73.505.607,78

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos
BPD priemon÷s kodas ir investicijų 

sričių kodai
BPD priemon÷s pavadinimas

Fondas 

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų pagal 2009 06 30 d. galiojantį BPD priedą
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iš visų šaltinių viso viešųjų l÷šų
iš ES struktūrini ų 

fondų l÷šų
iš nacionalinių 

viešųjų l÷šų
iš privačių l÷šų iš visų šaltinių viso viešųjų l÷šų

iš ES struktūrini ų 
fondų l÷šų

iš nacionalinių 
viešųjų l÷šų

iš privačių l÷šų
proc. nuo visų 
viešųjų l÷šų

proc. nuo ES 
struktūrini ų 
fondų l÷šų

1 2 3 4=5+8 5=6+7+8 6 7 8 9=10+13 10 11 12 13 14=10/5*100 15=11/6*100

3.2 Verslo aplinkos gerinimas 34.753.051,23 34.753.051,23 18.846.571,76 15.906.479,47 0,00 90,13% 65,17%

152 0,00

162 0,00

164 16.123.774,17

182 41.734,55

183 5.359.396,35

343 49.580,85

351 13.178.565,31

3.3
Informacinių technologijų paslaugų ir 

infrastruktūros pl÷tra
ERPF 36.426.357,34 36.426.357,34 25.936.184,67 10.490.172,67 0,00 57,77% 56,35%

321 13.325.685,66

323 23.100.671,68

3.4 Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos ERPF 87.661.572,58 87.661.572,58 60.652.081,42 27.009.491,16 0,00 93,82% 86,55%

3.4 priemon÷s investicin÷s srities kodas 171 87.661.572,58

194.268.972,00 192.005.274,00 135.015.394,00 56.989.880,00 2.263.698,00 44.780.197,34 43.442.539,92 30.356.580,58 13.085.959,34 1.337.657,42 22,63% 22,48%

4.1 Investicijos į žem÷s ūkio valdas 16.696.873,38 16.696.873,38 11.258.614,50 5.438.258,88 0,00 18,03% 18,02%

4.1 priemon÷s investicin÷s srities kodas 111 16.696.873,38

4.2 Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas 117.336,01 117.336,01 88.002,01 29.334,00 0,00 0,73% 0,73%

4.2 priemon÷s investicin÷s srities kodas 112 117.336,01

4.3
Žem÷s ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros 

gerinimas
7.607.619,42 7.607.619,42 5.672.372,11 1.935.247,31 0,00 29,25% 29,47%

4.3 priemon÷s investicin÷s srities kodas 114 7.607.619,42

4.4 Kaimo vietovių pritaikymo ir pl÷tros skatinimas 11.250.733,33 11.250.733,33 8.032.081,05 3.218.652,28 0,00 35,91% 35,53%

1302 476.457,46

1303 -1.483.406,11

1305 1.666.486,28

1307 1.709.119,36

1308 1.100.929,96

1310 7.781.146,39

1311 0,00

4.5 Miškų ūkis 1.191.016,13 1.191.016,13 867.479,20 323.536,93 0,00 20,54% 20,46%

121 422.560,95

122 342.718,62

125 421.308,65

126 4.427,91

4.6 Leader + pobūdžio priemon÷ 1.781.920,07 1.781.920,07 1.336.440,05 445.480,02 0,00 75,38% 75,38%

1305 412.028,41

1306 -3.475,44

22 0,00

353 1.373.367,10

354 0,00

590.982,00 0,00
4.6 priemon÷s investicin÷s srities kodas

EŽŪOGF 2.363.928,00 2.363.928,00 1.772.946,00

4.238.925,00 1.559.222,00 0,00
4.5 priemon÷s investicin÷s srities kodas

4.4 priemon÷s investicin÷s srities kodas

EŽŪOGF 5.798.147,00 5.798.147,00

0,00

EŽŪOGF 31.330.542,00 31.330.542,00 22.609.009,00 8.721.533,00 0,00

EŽŪOGF 26.007.497,00 26.007.497,00 19.250.489,00

62.488.924,00 30.110.724,00

6.757.008,00

0,00

EŽŪOGF 16.118.508,00 16.118.508,00 12.088.881,00 4.029.627,00 0,00

4 PRIORITETAS. KAIMO  PL öTRA IR ŽUVININKYST ö

EŽŪOGF 92.599.648,00 92.599.648,00

0,00

3.3 priemon÷s investicijų sričių kodai

93.435.857,00 93.435.857,00 70.076.893,00 23.358.964,00 0,00

63.052.191,00 63.052.191,00 46.028.100,00 17.024.091,00

ERPF 38.560.211,00 38.560.211,00 28.920.158,00 9.640.053,00 0,00
3.2 priemon÷s investicijų srities kodas

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos
BPD priemon÷s kodas ir investicijų 

sričių kodai
BPD priemon÷s pavadinimas

Fondas 

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų pagal 2009 06 30 d. galiojantį BPD priedą
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iš visų šaltinių viso viešųjų l÷šų
iš ES struktūrini ų 

fondų l÷šų
iš nacionalinių 

viešųjų l÷šų
iš privačių l÷šų iš visų šaltinių viso viešųjų l÷šų

iš ES struktūrini ų 
fondų l÷šų

iš nacionalinių 
viešųjų l÷šų

iš privačių l÷šų
proc. nuo visų 
viešųjų l÷šų

proc. nuo ES 
struktūrini ų 
fondų l÷šų

1 2 3 4=5+8 5=6+7+8 6 7 8 9=10+13 10 11 12 13 14=10/5*100 15=11/6*100

4.7 Mokymas 31.993,24 31.993,24 23.994,93 7.998,31 0,00 5,34% 5,34%

4.7 priemon÷s investicin÷s srities kodas 113 31.993,24

4.8 Veikla, susijusi su žvejybos laivynu 3.944.835,79 3.944.835,79 2.958.626,84 986.208,95 0,00 34,29% 34,29%

141 3.944.835,79

142 0,00

4.9
Vandens išteklių apsauga ir pl÷tra, žuvininkyst÷, 
žvejybos uosto įrengimai, žuvų perdirbimas, 
rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse

2.020.291,65 682.634,23 15.786,15 666.848,08 1.337.657,42 12,98% 0,50%

143 0,00 0,00

144 3.295.499,61 1.957.842,19

145 -1.275.207,95 -1.275.207,96

Kita veikla (susijusi su žuvininkyste) 137.578,32 137.578,32 103.183,74 34.394,58 0,00 32,49% 32,55%

146 128.012,40

147 9.565,92

35.806.906,00 35.806.906,00 26.855.180,00 8.951.726,00 0,00 17.354.263,52 17.354.263,52 13.015.642,52 4.338.621,00 0,00 48,47% 48,47%

5.1
Parama programos parengimui, valdymui, 

priežiūrai ir kontrolei 
8.678.444,57 8.678.444,57 6.508.775,97 2.169.668,60 0,00 45,04% 45,04%

5.1 priemon÷s investicin÷s srities kodas 411 8.678.444,57

5.2 Programos viešumas ir vertinimas 8.675.818,95 8.675.818,95 6.506.866,55 2.168.952,40 0,00 52,46% 52,46%

411 53.753,48

412 199.989,73

413 5.531.686,90

415 2.890.388,85

ERPF 779.040.632,00 779.040.632,00 583.939.739,00 195.100.893,00 0,00 370.853.213,84 370.853.213,84 257.052.118,41 113.801.095,43 0,00 47,60% 44,02%

ESF 233.591.618,00 233.591.618,00 176.217.551,00 57.374.067,00 0,00 115.505.356,36 115.505.356,36 86.161.860,62 29.343.495,74 0,00 49,45% 48,90%

EŽŪOGF 174.817.542,00 174.817.542,00 122.898.628,00 51.918.914,00 0,00 38.677.491,58 38.677.491,58 27.278.983,85 11.398.507,73 0,00 22,12% 22,20%

ŽOFI 19.451.430,00 17.187.732,00 12.116.766,00 5.070.966,00 2.263.698,00 6.102.705,76 4.765.048,34 3.077.596,73 1.687.451,61 1.337.657,42 27,72% 25,40%

1.206.901.222,00 1.204.637.524,00 895.172.684,00 309.464.840,00 2.263.698,00 531.138.767,54 529.801.110,12 373.570.559,61 156.230.550,51 1.337.657,42 43,98% 41,73%

* į ataskaitą įtrauktos 2010 m. grąžintos ir grąžintinos sumos.

4.134.484,00 0,00

IŠ VISO ŽOFI (EUR)

IŠ VISO

5.2 priemon÷s investicijų sričių kodai

IŠ VISO ERPF (EUR)

IŠ VISO ESF (EUR)

IŠ VISO EŽŪOGF (EUR) (orientavimo dalis)

ESF 16.537.937,00 16.537.937,00 12.403.453,00

5 PRIORITETAS. TECHNIN ö PARAMA

ERPF 19.268.969,00 19.268.969,00

4.10 ŽOFI 423.442,00 423.442,00

4.8 priemon÷s investicijų sričių kodai

ŽOFI 3.170.554,00 2.088.140,00

ŽOFI 8.629.196,00 2.876.400,00

7.486.348,00

4.9 priemon÷s investicijų sričių kodai

5.258.694,00

EŽŪOGF 599.272,00 599.272,00 449.454,00 149.818,00 0,00

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos
BPD priemon÷s kodas ir investicijų 

sričių kodai
BPD priemon÷s pavadinimas

Fondas 

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų pagal 2009 06 30 d. galiojantį BPD priedą

317.016,00 106.426,00

14.451.727,00 4.817.242,00 0,00

11.541.640,00 11.505.596,00 36.044,00

2.227.654,00
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Priedas Nr. 3. BPD įgyvendinimas 2008-2009 metais  

 
BPD ĮGYVENDINIMO 2008-2009 ANALIZö PAGAL ATSKIRUS FONDUS IR 
PRIORITETUS IR PRIEMONES 

 
1. BPD įgyvendinimas 2008-2009 metais panaudojant ERPF l÷šas 

 
ERPF l÷šų panaudojimas: 

• Per visą įgyvendinimo laikotarpį planuota paskirstyti 779,041 mln. EUR 
(2.689,871 mln. Lt) paramos sumą, iš jos 583,940 mln. EUR (2016,227 mln. 
Lt) – iš ERPF. 

• Iki 2009 birželio 30 d. panaudota, t. y. išmok÷ta prekių tiek÷jams ir paslaugų 
teik÷jams ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK – 881.852 mln. EUR (3044,857 
mln. Lt), iš kurių ERPF l÷šos – 615,219 mln. EUR (2.124,228 mln. Lt) (105,36 
proc. numatytų pagal planą ERPF l÷šų). 

• Per 2008 m. panaudota 355,356 mln. EUR (1.226,972 mln. Lt) paramos suma, iš 
kurių ERPF l÷šos – 245,428 mln. EUR (847,413 mln. Lt) (42,7 proc. numatytų 
pagal planą ERPF l÷šų). 

• Iki 2008 metų gruodžio 31 d. panaudota 871,367 mln. EUR (3008,657 mln. Lt) 
paramos suma, iš jos 607,355 mln. EUR (2.097,074 mln. Lt) ERPF l÷šų (104 
proc. numatytų pagal planą ERPF l÷šų). 

• Per 2009 metus panaudota 10,484 mln. EUR (32,759 mln. Lt) paramos suma, iš 
kurių ERPF l÷šos – 7.864 mln. EUR (27.154 mln. Lt) (1,35 proc. numatytų pagal 
planą ERPF l÷šų).  

 
Pastaba. Šioje ataskaitoje, pateikiant duomenis apie ERPF paramos panaudojimą 

2009 m., yra atsižvelgta į grąžintas/grąžintinas sumas, kurios buvo įvertintos galutin÷je 
mok÷jimo paraiškoje EK.  
 
 
1.1 BPD I Prioritetas „Socialin÷s ir ekonomin÷s infrastruktūros pl÷tra“ 
  
Prioriteto įgyvendinimo eiga 2008–2009 metais 

 
Pagal BPD I prioritetą buvo: 

• Per visą įgyvendinimo laikotarpį planuota paskirstyti 459,109 mln. EUR 
(1.585,213 mln.Lt) paramos sumą, iš jos 347,059 mln. EUR (1.198,325 mln. 
Lt) – iš ERPF.  

• Iki 2009 birželio 30 d. panaudota, t. y. išmok÷ta prekių tiek÷jams ir paslaugų 
teik÷jams ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK – 515,619 mln. EUR (1.780,329 
mln. Lt), iš kurių ES l÷šos – 368,792 mln. EUR (1.273,366 mln. Lt) (106,26 
proc. prioritetui numatytų ES l÷šų). 

• Per 2008 m. panaudota 174,928 mln. EUR (603,992 mln. Lt), iš kurių ES l÷šos – 
125,292 mln. EUR (432,610 mln. Lt) – 36,1 proc. I prioritetui numatytų ES l÷šų. 

• L÷šų panaudojimo tempai 2008 metais pasiek÷ savo piką ir sudar÷ I prioritete nuo 
25,7 proc. - 1.1.“Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s 
gerinimas“ iki 60,7 proc. – 1.5. „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo 
ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra“ priemon÷s skirtų 
ES l÷šų. 

• Iki 2008 metų 12 m÷n. 31 d. panaudota 510,203 mln. EUR (1.761,628 mln.Lt) 
paramos suma, iš jos 364,776 mln. EUR (1.259,500 mln.Lt) ERPF l÷šos 
(numatyta suma viršyta 5,1 proc.) 

• Per 2009 metus panaudota 5,416 mln. EUR (18,700 mln. Lt), iš kurių ES l÷šos – 
4,016 mln. EUR (13,866 mln. Lt) (1,16 proc. numatytų ES l÷šų).  

• Iki 2009 m. pradžios pilnai baigtos įgyvendinti I prioriteto 1.1.“Transporto 
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s gerinimas“ ir 1.2 „Energijos tiekimo 
stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ priemon÷s. 
2009 m. Pagal priemonę 1.3. „Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai 
prevencija“ vyko tik l÷šų grąžinimas (0,05 proc. priemonei numatytų ES l÷šų), o 
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pagal kitas dvi BPD I prioriteto priemones 2009 m. buvo baigta panaudoti nedidel÷ 
skirtų ES l÷šų dalis („Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir 
modernizavimas“ 8,0 proc.; “Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir 
studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra“ 1,8 proc.). Iki BPD 
įgyvendinimo pabaigos visi projektai buvo užbaigti. 

 
Pagrindiniai pokyčiai 2008–2009 metais, tur÷ję įtakos prioriteto įgyvendinimui 

 
Pagrindiniai pokyčiai aplinkoje, tur÷ję įtakos prioriteto įgyvendinimui, buvo susiję su 

d÷l sparčios ekonomin÷s pl÷tros BPD įgyvendinimo laikotarpiu sparčiai augusiomis darbų, 
paslaugų ir prekių kainomis. Darbo j÷gos kaina did÷jo ir d÷l emigracijos bei vidin÷s 
migracijos į didžiuosius Lietuvos miestus. Tai smarkiai padidino projektų vykdymo išlaidas ir 
atsiliep÷ kai kurių projektų įgyvendinimui laiku.  

2008 m. antroje pus÷je Lietuvą paveik÷ pasaulin÷ finansų kriz÷, l÷musi darbo rinkos 
susitraukimą ir tuo pačiu nukrypimus nuo planuotų darbo vietų kūrimo.  

 
BPD I prioriteto įgyvendinimo 2008–2009 metais problemos 

 
Įgyvendinant BPD I prioriteto priemonių projektus 2008–2009 metais buvo susidurta 

su visomis problemomis, kurios pasireišk÷ visu BPD įgyvendinimo laikotarpiu, tačiau jų 
pasireiškimo mastas šiek tiek skyr÷si, palyginus su visu BPD įgyvendinimo laikotarpiu:  

• menki pareišk÷jų ir projektų vykdytojų planavimo ir administravimo geb÷jimai bei 
teisin÷s žinios – 2008–2009 m. laikotarpiu šios problemos mastas maž÷jo ir dar÷ vis 
mažesnį poveikį, nes buvo įd÷ta daug pastangų stiprinant pareišk÷jų ir ypatingai 
projektų vykdytojų geb÷jimų, buvo sukurta mokymų, konsultavimo ir 
bendradarbiavimo sistema, padedanti projektų vykdytojams tinkami įgyvendinti 
projektus laiku,  

• ilgos ir sud÷tingos viešųjų pirkimų procedūros – 2008–2009 m. laikotarpiu ši 
problema pasireišk÷ ypač aštriai, nors jos mastas ir sumaž÷jo (didžioji dalis viešųjų 
pirkimų jau buvo užbaigta), tačiau kita dalis viešųjų pirkimų, pvz., skyrus papildomą 
paramą, tur÷jo būti pabaigti itin greitai d÷l trumpo likusio projektų įgyvendinimui 
skirto laikotarpio,  

• kainų padid÷jimas ir d÷lto atsiradęs papildomo finansavimo poreikis labiausiai 
apsireišk÷ 2008 m. d÷l ekonominio augimo įtakos bei d÷l darbų, paslaugų ar prekių 
tiekimo sutarčių, sudarytų didžiausio ekonominio pakilimo laikotarpiu, 

• rangovų/tiek÷jų trūkumas ir maža konkurencija d÷l ekonomikos bumo ir trumpo BPD 
įgyvendinimo laikotarpio – buvo labiau aktualu 2008 m., nes prasid÷jus 
ekonominiam nuosmukiui paaštr÷jo konkurencija ir kainos krito, tačiau tuo gal÷jo 
pasinaudoti tik nedidel÷ projektų vykdytojų dalis, paprastai tik 2008 m. ar 2009 m. 
skirtai papildomai paramai panaudoti,  

• daugumai projektų vykdytojų iš SF paramos finansuojami projektai nebuvo jų įprasta 
veikla  problema buvo vienodai aktuali tiek visu BPD įgyvendinimo laikotarpiu, tiek 
BPD įgyvendinimo 2008–2009 m. laikotarpiu, nors v÷liau įgyvendinamų projektų 
vykdytojai jau įgavo patirties, 

• paramą administruojančiųjų institucijų nepakankama planavimo ir administravimo 
kompetencija, ypač BPD periodo pradžioje, didel÷ darbuotojų kaita d÷l didesnio 
darbo apmok÷jimo privačiame sektoriuje – šios problemos mastas 2008–2009 m. 
laikotarpiu sparčiai maž÷jo d÷l laiku besiimtų priemonių, pvz., planavimo ir 
administravimo kompetencijų didinimo, tinkamo darbo apmok÷jimo, buvo priimta 
daugiau darbuotojų. 
 

BPD I prioriteto tikslų ir uždavinių pasiekimas 2008–2009 metais 
 
BPD įgyvendinimo 2008–2009 metais laikotarpiu toliau įgyvendinamos priemon÷s bei 

vykdomi projektai prisid÷jo prie prioriteto tikslo bei uždavinių įvykdymo. Prioriteto keliamų 
tikslų ir uždavinių pasiekimą pamatuoti 2008–2009 m. buvo stebimi ir analizuojami 
rezultatų, pasiekimo ir poveikio rodikliai.  
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1 lentel÷. BPD I prioriteto „Socialin÷s ir ekonomin÷s infrastruktūros pl÷tra“ rodikliai 2008–
2009 m. 

Rodiklio pavadinimas 
Mat. 
vnt 

BPD numatytų 
tikslų kiekybin÷ 

išraiška 

Per 2008-2009 
m. pasiekti BPD 

rodikliai 
1 2 3 4 

Pasiekimo rodikliai      
Tiesiamų/rekonstruojamų kelių ilgis km 650 38,64 
Įgyvendintų energijos taupymo/efektyvaus energijos naudojimo 
projektų skaičius  vnt 15 24 

Nutiestų/atnaujintų vandens tiekimo/nutekamojo vandens tinklų ilgis  
km 25 38,62 

Modernizuotų sveikatos priežiūros institucijų skaičius  
vnt 40 117 

Modernizuotų žmogiškųjų išteklių pl÷tros institucijų skaičius  
vnt 20 775,19 

Rezultatų rodikliai       
Bendras sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičius vnt 7000 4639,84 
 1.1 priemon÷ vnt 2900 1016,0 
 1.2 priemon÷ vnt 800 793 
 1.3 priemon÷ vnt 500 34,54 
 1.4 priemon÷ vnt 300 1553,4 
 1.5 priemon÷ vnt 2500 1242,9 

Bendras sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičius: moterų vnt 3500 1241.68 

 1.1 priemon÷** vnt 450 406,4 
 1.2 priemon÷ vnt 400  
 1.3 priemon÷ vnt 250 18. 
 1.4 priemon÷ vnt 150 4,6 
 1.5 priemon÷ vnt 1250 559,2 
Bendro prekių kiekio, gabenamo visomis transporto priemon÷mis, 
padid÷jimas*** 

% 17 253,48 

Poveikio rodikliai     36 
Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius vnt 5000   
 1.1 priemon÷ vnt 2100 431.79 
 1.2 priemon÷ vnt 400 n.d. 
 1.3 priemon÷ vnt 400 -250 
 1.4 priemon÷ vnt 100 n.d. 
 1.5 priemon÷ vnt 2000 n.d. 
Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius: moterų vnt 2500 70 
 1.1 priemon÷** vnt 1050 299.5 
 1.2 priemon÷ vnt 200 n.d. 
 1.3 priemon÷ vnt 200 122 
 1.4 priemon÷ vnt 50 142 
 1.5 priemon÷ vnt 1000 n.d. 

 
 
BPD 1.1. priemon÷. Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s 
gerinimas  

 
Įgyvendinant BPD 1.1 priemonę po 2006 m. nauji kvietimai teikti paraiškas nebuvo 

skelbiami, nes visos l÷šos jau buvo paskirstytos. 2007-2008 m. laikotarpiu buvo išmokamos 
l÷šos pagal anksčiau pasirašytas sutartis. 2008 m. išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis 
deklaruoti EK l÷šos iš viso sudar÷ 48,717 mln. EUR, iš jų ES l÷šos - 31,787 mln. EUR (65,2 
proc.). 2008 metais visi mok÷jimai buvo pabaigti ir 2009 metais nei nauji kvietimai teikti 
paraiškas, nei jokie mok÷jimai atliekami nebuvo.  

 
BPD 1.2. priemon÷. Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio 
energetikos efektyvumo užtikrinimas  

 
2008 m. nauji kvietimai teikti paraiškas nebebuvo skelbiami, nes visos priemonei 

numatytos l÷šos jau buvo paskirstytos, pabaigti įgyvendinti visi priemon÷s projektai ir 
išmok÷tos l÷šos: 2008 m. pripažinta tinkamomis deklaruoti EK l÷šų buvo 25,227 mln. EUR, 
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iš jų 18,083 mln. EUR ERPF l÷šų. Pabrangusių viešųjų pastatų šiltinimo 7 projektų 
užbaigimui 2008 m. buvo skirta papildoma 0,99 mln. EUR parama. 2009 m. nebaigtų 
projektų nebebuvo, išmok÷tų ir pripažintų tinkamomis deklaruoti EK išlaidų taip pat nebuvo. 
 
BPD 1.3 priemon÷. Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai prevencija 

 
2008 metais nauji kvietimai teikti paraiškas nebuvo skelbiami, buvo pabaigti vykdyti 

67 projektai. Kai kuriems iš jų užbaigti buvo skirta papildomos paramos l÷šų. Visi BPD 1.3 
priemon÷s finansuojami projektai baigti įgyvendinti ir visos l÷šos sumok÷tos iki 2008 
lapkričio 30-osios: tinkamos deklaruoti EK ir išmok÷tos l÷šos sudar÷ 15,734 mln. EUR, iš jų 
10,082 mln. EUR ERPF l÷šos. 2009 metais jokia veikla nebevyko, nes projektų 
įgyvendinimas baigtas 2008 metų lapkritį. 2009 m. buvo sumažinta tinkamų deklaruoti EK 
l÷šų 0,015 mln. EUR suma, iš jų 0,01 mln. EUR sudar÷ ERPF l÷šos. BPD finansuojami visų 
penkių aplinkos apsaugos sektoriaus veiklų projektai buvo įgyvendinti s÷kmingai ir laiku, 
tod÷l galima teigti, jog BPD 1.3 priemon÷s administravimo sistema buvo pakankamai 
rezultatyvi. 
 
BPD 1.4. priemon÷. Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir 
modernizavimas  

 
2008 m. buvo tęsiamas projektų, finansuojamų BPD 1.4 priemon÷s l÷šomis, 

įgyvendinimas ir iki 2008 m. pabaigos buvo baigti įgyvendinti visi projektai (122). 
Įgyvendinant BPD 1.4 priemonę (atsižvelgiant į projektų vykdytojų sutaupytas l÷šas 
užbaigus projektus, atsiradusį papildomą l÷šų poreikį įgyvendinant projektus, siekiant 
daugiau, nei numatyta paramos sutartyje, projekto kiekybinių rezultatų bei kad projektas 
duotų daugiau socialin÷s ir (arba) ekonomin÷s naudos) 2008 metais buvo paskelbti 3 
kvietimai papildomai paramai gauti: 2 pagal veiklos kryptį „Kardiologin÷s sveikatos 
priežiūros paslaugų stiprinimas ir pl÷tra modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigas“ ir 1 
pagal veiklos kryptį „Bendrosios praktikos gydytojų paslaugų infrastruktūros pl÷tra“. Pagal 
veiklos kryptį Kardiologin÷s sveikatos priežiūros paslaugų stiprinimas ir pl÷tra 
modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigas“ buvo skirta papildomos paramos už – 4,498 
mln. EUR, o pagal veiklos kryptį „Bendrosios praktikos gydytojų paslaugų infrastruktūros 
pl÷tra ir modernizavimas“ už – 2,258 mln. EUR (pagal 2007 ir 2008 m. paskelbtus 
papildomos paramos kvietimus 2008 m. atitinkamai buvo paskirstyta 0,54 mln. EUR ir 
1,718 mln. EUR). 2008 m. išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 
17,607 mln. EUR, iš jų 14,086 mln. EUR ERPF l÷šos. 2009 m. buvo išmok÷ta ir pripažinta 
deklaruotinomis l÷šomis 3,437 mln. EUR, iš jų 2,750 mln. EUR ERPF l÷šos. 
 
BPD 1.5. priemon÷. Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų 
bei socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra 

 
2008 m. išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 67,644 mln. 

EUR, iš jų 51,256 mln. EUR ERPF, iš šios sumos išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis 
deklaruoti EK l÷šų sumos pagal SADM kompetenciją sudar÷ 25,141 mln. EUR, iš jų 19,379 
mln. EUR ERPF l÷šos, o pagal ŠMM kompetenciją – 42,502 mln EUR, iš jų 31,877 mln. EUR 
ERPF.  

2009 m. dar buvo išmok÷ta ir pripažinta deklaruotinomis l÷šomis 1,994 mln. EUR, iš jų 
1,276 mln. EUR ERPF l÷šos. Tame tarpe 2009 m. buvo baigti  įgyvendinti 6 projektai, 
priskirti SADM kompetencijai, kuriems buvo išmok÷ta ir pripažinta deklaruotinomis EK 
l÷šomis 1,005 mln. EUR. Viena paramos sutartis buvo nutraukta. 

 
 

1.2 III Prioritetas „Gamybos sektoriaus pl÷tra“  
 
Prioriteto įgyvendinimo 2008–2009 metais eiga  

 
Pagal BPD III prioritetą buvo: 

• Per visą įgyvendinimo laikotarpį planuota paskirstyti 300,662 mln. EUR 
(1.038,126 mln.Lt) paramos sumą, iš jos 222,429 mln. EUR (768,004 mln.Lt) – 
iš ERPF.  



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 527 

• Iki 2009 birželio 30 d. panaudota, t. y. išmok÷ta prekių tiek÷jams ir paslaugų 
teik÷jams ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK – 347,026 mln. EUR (1.198,21 
mln. Lt), iš kurių ES l÷šos – 232,022 mln. EUR (801,124 mln. Lt) (104,31 proc. 
prioritetui numatytų ES l÷šų). 
 

• Per 2008 m. panaudota 180,427 mln. EUR (622,980 mln. Lt), iš kurių ES l÷šos – 
120,135 mln. EUR (414,803 mln. Lt) (54,0 proc. III prioritetui numatytų ES 
l÷šų). 

• L÷šų panaudojimo tempai 2008 metais pasiek÷ savo piką ir sudar÷ III prioritete nuo 
3.1."Tiesiogin÷ parama verslui“ – 24,0 proc.; 3.3 “Informacinių technologijų 
paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra” – 51,8 proc.; 3.2 „Verslo aplinkos gerinimas” – 
90,2 proc. ir net 93,8 proc. priemon÷ms skirtų ES l÷šų - 3.4. „Viešoji turizmo 
infrastruktūra ir paslaugos”. 

• Iki 2008 metų gruodžio 31 d. panaudota 345,623 mln. EUR (1.193,365 mln.Lt) 
paramos suma, iš jos 230,922 mln. EUR (797,327 mln. Lt) ERPF l÷šos (103,8 
proc. III prioritetui numatytų ES l÷šų)). 

• Per 2009 metus panaudota 1,403 mln. EUR (4,844 mln. Lt), iš kurių ES l÷šos – 
1,1 mln. EUR (3,797 mln. Lt) (0,49 proc. prioritetui numatytų ES l÷šų).  

• 2009 metais pratęsus BPD įgyvendinimo laikotarpį buvo baigiami įgyvendinti tik 3.3. 
“Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra” priemon÷s projektai. 
Pagal šią priemonę 2009 metais buvo panaudota 6,0 proc. priemonei skirtu ERPF 
l÷šų. Pagal priemonę 3.1. „Tiesiogin÷ parama verslui” l÷šų suma sumažinta 1,8 proc. 
priemonei numatytų ES l÷šų. 

 
Pagrindiniai pokyčiai 2008–2009 metais, tur÷ję įtakos prioriteto įgyvendinimui  

 
BPD III prioriteto įgyvendinimo 2008–2009 metais laikotarpis sutapo su Lietuvos 

ekonominio pakilimo laikotarpio pabaiga. D÷l paaštr÷jusios konkurencijos augusioje šalies 
vidaus rinkoje įmon÷s pasinaudojo galimybe atnaujinti pasenusias technologijas, perimti 
naujas, diegti inovacijas, sukurti bei pasiūlyti rinkai naujus, konkurencingesnius produktus 
ar paslaugas, tačiau tuo pačiu pasireišk÷ darbo j÷gos trūkumas d÷l emigracijos, smarkiai 
išaugo darbo išteklių kaina. SF paramos intervencija į rinką gana trumpu laikotarpiu suk÷l÷ 
tiek÷jų, rangovų trūkumą ir didino prekių, paslaugų bei darbų kainas. Tačiau toks efektas 
buvo stebimas tik 2008 m. vidurio, nes v÷liau situacija ÷m÷ keistis – d÷l prasid÷jusio 
ekonominio nuosmukio susitrauk÷ darbo pasiūla, kas neigiamai atsiliep÷ darbo vietų kūrimui 
ir išsaugojimui. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma prioriteto rodiklių buvo pasiekti, darytina 
išvada, kad SF paramos investicijos buvo nukreiptos tikslingai ir amortizavo neigiamą kriz÷s 
poveikį. 

Mokestin÷mis lengvatomis buvo skatinamas namų ūkio kompiuterizavimas, kas 
ženkliai padidino interneto vartotojų skaičių, sudar÷ palankiais sąlygas informacinių 
technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷trai, kurios beveik nepaveik÷ ekonominis 
nuosmukis ir sumažino šio nuosmukį poveikį.  

 
BPD III prioriteto įgyvendinimo 2008–2009 metais problemos 

 
Įgyvendinant BPD III prioriteto priemonių projektus 2008–2009 metais buvo susidurta 

su visomis problemomis, kurios pasireišk÷ visu BPD įgyvendinimo laikotarpiu, tačiau jų 
pasireiškimo mastas šiek tiek skyr÷si, palyginus su visu BPD įgyvendinimo laikotarpiu:  

• menki pareišk÷jų ir projektų vykdytojų planavimo ir administravimo geb÷jimai bei 
teisin÷s žinios – 2008–2009 m. laikotarpiu šios problemos mastas maž÷jo ir dar÷ vis 
mažesnį poveikį, nes buvo įd÷ta daug pastangų stiprinant pareišk÷jų ir ypatingai 
projektų vykdytojų geb÷jimų, buvo sukurta mokymų, konsultavimo ir 
bendradarbiavimo sistema, padedanti projektų vykdytojams tinkami įgyvendinti 
projektus laiku,  

• ilgos ir sud÷tingos viešųjų pirkimų procedūros – 2008–2009 m. laikotarpiu ši 
problema pasireišk÷ ypač aštriai, nors jos mastas ir sumaž÷jo (didžioji dalis viešųjų 
pirkimų jau buvo užbaigta), tačiau kita dalis viešųjų pirkimų, pvz., skyrus papildomą 
paramą, tur÷jo būti pabaigti itin greitai d÷l trumpo likusio projektų įgyvendinimui 
skirto laikotarpio,  
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• kainų padid÷jimas ir d÷lto atsiradęs papildomo finansavimo poreikis labiausiai 
apsireišk÷ 2008 m. d÷l ekonominio augimo įtakos bei d÷l darbų, paslaugų ar prekių 
tiekimo sutarčių, sudarytų didžiausio ekonominio pakilimo laikotarpiu, 

• rangovų/tiek÷jų trūkumas ir maža konkurencija d÷l ekonomikos bumo ir trumpo BPD 
įgyvendinimo laikotarpio – buvo labiau aktualu 2008 m., nes prasid÷jus 
ekonominiam nuosmukiui paaštr÷jo konkurencija ir kainos krito, tačiau tuo gal÷jo 
pasinaudoti tik nedidel÷ projektų vykdytojų dalis, paprastai tik 2008 m. ar 2009 m. 
skirtai papildomai paramai panaudoti,  

• daugumai projektų vykdytojų iš SF paramos finansuojami projektai nebuvo jų įprasta 
veikla – ši problema buvo vienodai aktuali tiek visu BPD įgyvendinimo laikotarpiu, 
tiek BPD įgyvendinimo 2008–2009 m. laikotarpiu, nors v÷liau įgyvendinamų projektų 
vykdytojai jau įgavo patirties, 

• paramą administruojančiųjų institucijų nepakankama planavimo ir administravimo 
kompetencija, ypač BPD periodo pradžioje, didel÷ darbuotojų kaita d÷l didesnio 
darbo apmok÷jimo privačiame sektoriuje – šios problemos mastas 2008–2009 m. 
laikotarpiu sparčiai maž÷jo d÷l laiku besiimtų priemonių, pvz., planavimo ir 
administravimo kompetencijų didinimo, tinkamo darbo apmok÷jimo, buvo priimta 
daugiau darbuotojų. 
 

BPD III prioriteto tikslų ir uždavinių pasiekimas 2008–2009 metais 
 
BPD įgyvendinimo 2008–2009 metais laikotarpiu įgyvendinamos priemon÷s bei 

vykdomi projektai prisid÷jo prie prioriteto tikslo bei uždavinių įvykdymo. Prioriteto keliamų 
tikslų ir uždavinių pasiekimą 2008–2009 m. pamatuoti buvo stebimi ir analizuojami 
rezultatų, pasiekimo ir poveikio rodikliai.  
 
2 lentel÷. BPD III prioriteto „Gamybos sektoriaus pl÷tra“ rodikliai 2008–2009 m. 

Rodiklio pavadinimas 
Mat. 
vnt 

BPD numatytų 
tikslų kiekybin÷ 

išraiška 

Per 2008-2009 
m. pasiekti BPD 

rodikliai 
1 2 3 4 

Pasiekimo rodikliai      
Paramą gavusių MVĮ skaičius  vnt 12500 74315 
Paramą gavusių pramoninių zonų/mokslo ir technologijų parkų 
skaičius  vnt 5 0 

Viešųjų el. paslaugų, gavusių paramą pl÷trai skaičius  
vnt 15 17 

Sukurtų naujų/pagerintų buvusiųjų turistų traukos vietų skaičius  
vnt 80 21 

Rezultatų rodikliai 
      

Bendras sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičius vnt 8000 805,5 
 3.1 priemon÷ vnt 2800 -34 
 3.2 priemon÷ vnt 1200 644,5 
 3.3 priemon÷ vnt 1500 132 
 3.4 priemon÷ vnt 2500 63 
Bendras sukurtų/išlaikytų darbo vietų: moterų vnt 4000 602,5 
 3.1 priemon÷ vnt 1400 310 
 3.2 priemon÷ 

vnt 600 166,5 

 3.3 priemon÷ vnt 750 43 
 3.4 priemon÷ vnt 1625 83 
Svertų poveikis – pritraukta privataus kapitalo  mln. 

EUR 200 138,8 

 3.1 priemon÷ mln. 
EUR 115 80.2 

 3.2 priemon÷ mln. 
EUR 10 30,6 

 3.3 priemon÷ mln. 
EUR 10 5,2 

 3.4 priemon÷ mln. 
EUR 65 22.8 

Poveikio rodikliai       
Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius vnt 10000 1662 
 3.1 priemon÷ vnt 3000 -20 
 3.2 priemon÷ vnt 1500 579 
 3.3 priemon÷ vnt 2000 n.d. 
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Rodiklio pavadinimas 
Mat. 
vnt 

BPD numatytų 
tikslų kiekybin÷ 

išraiška 

Per 2008-2009 
m. pasiekti BPD 

rodikliai 
1 2 3 4 

 3.4 priemon÷ vnt 3500 1103 
Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius: moterų vnt 5000 777 
 3.1 priemon÷ vnt 1500 300 
 3.2 priemon÷ vnt 750 177 
 3.3 priemon÷ vnt 1000 n.d. 
 3.4 priemon÷ vnt 2275  
Paramą gavusių pradedančiųjų įmonių, kurios išsilaik÷ 12 m÷nesių, 
dalis  % 90  

 
BPD 3.1. priemon÷. Tiesiogin÷ parama verslui  

 
2008 m. nauji kvietimai teikti paraiškas nebuvo skelbti, nes visa priemonei numatyta 

parama buvo paskirstyta iki 2006 m. pabaigos. Per 2008 m. buvo baigti įgyvendinti 54 
projektai ir iki BPD laikotarpio pabaigos buvo baigti įgyvendinti visi BPD 3.1 priemon÷s 99 
projektai. 2008 m. išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 25,313 
mln. EUR, iš jų 17,4 mln. EUR ERPF l÷šos, o 2009 m. per I pusm. išmok÷tos ir pripažintos 
tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sumaž÷jo 2.324 mln. EUR, iš jų 1,599 mln. EUR ERPF l÷šos, 
d÷l grąžintinų l÷šų. 2008 m. įgyvendinant projektus paaštr÷jo problemos, susijusios su visos 
BPD 3.1 priemon÷s įgyvendinimu, d÷l kurių išaugo projektų vykdymo išlaidos, kurių augimo 
masto projektų vykdytojai negal÷jo numatyti ar kitaip kontroliuoti projektų rengimo ir 
paramos sutarčių pasirašymo metu ir kurioms tur÷jo skirti papildomą finansavimą iš 
nuosavų ar skolintų l÷šų. D÷l šių priežasčių ir d÷l rangovų/tiek÷jų trūkumo rinkoje kai kurių 
projektų įgyvendinimas buvo pratęstas, išnaudojant laiko rezervą, o kita dalis projektų d÷l 
finansavimo ar laiko trūkumo buvo modifikuoti atsisakant kai kurių veiklų ar darbų. Kadangi 
beveik pus÷ priemon÷s projektų buvo baigti įgyvendinti iki 2008 m., atitinkamai per 2008 
m. rodikliai keit÷si tik d÷l anksčiau baigtų projektų vykdomos veiklos, nes įgyvendintų iki 
2008 m. projektų rodikliai pasireišk÷ iš karto užbaigus projektus, o 2008 m. užbaigtų 
projektų rezultatų ir poveikio rodikliai pasireikš v÷lesniu nei BPD įgyvendinimo periodu. 
 
BPD 3.2. priemon÷. Verslo aplinkos gerinimas  

 
2008 m. kvietimai teikti paraiškas nebuvo skelbiami, kadangi visa parama pagal šią 

priemonę jau buvo paskirstyta iki 2006 m. pabaigos. Per 2008 m. buvo baigta didžioji dalis 
priemon÷s projektų – 40 projektų iš visų 53. Iki 2008 m. pabaigos buvo baigti įgyvendinti 
visi BPD 3.2 priemon÷s projektai ir jiems išmok÷tos l÷šos: 2008 m. išmok÷tos ir pripažintos 
tinkamomis deklaruoti l÷šos sudar÷ 34,799 mln. EUR, iš jų 18,881 mln. EUR ERPF l÷šos. 
2008 m. buvo skirta 1,616 mln. EUR papildoma parama 3 projektams užbaigti, kas leido ne 
tik patenkinti trūkstamo finansavimo poreikį, bet ir užbaigti projektus laiku. 2009 m. nauji 
kvietimai teikti paraiškas nebuvo skelbiami ir nebuvo nebaigtų projektų, l÷šos nebebuvo 
mokamos.  

Kadangi dauguma priemon÷s projektų buvo baigta 2008 m., tai tolesnis intensyvus 
paslaugų verslui naudojimas vyks prad÷jus pilnai funkcionuoti SVV paslaugas teikiantiems 
subjektams – per 2008 m. ir 2009 m. pasiekti rodikliai sudaro daugiau kaip pusę visų 3.2 
priemon÷s rodiklių reikšmių: buvo baigti įgyvendinti 13 pramoninių parkų (zonų) ir MTP 
projektai, o vienas MTP projektas buvo nutrauktas, privačių investicijų ypač verslo 
inkubatoriuose, MTP, buvo pritraukta beveik 2/3 nuo viso faktiškai priemon÷je pasiekto 
sverto rodiklio – 30,627 mln. EUR iš 39,187 mln. EUR per visą BPD įgyvendinimo laikotarpį, 
2008 m. bendras sukurtų/ išlaikytų darbo vietų skaičius, tame tarpe moterims, sudar÷ 
daugiau kaip pusę – 644,5 darbo vietų iš visų 1146,5 (moterims atitinkamai 166,5 darbo 
vietų iš 333,5 darbo vietų), o tuo tarpu papildomų darbo vietų sukūrimas buvo ne toks 
spartus – 2008 m. buvo sukurtos 579 papildomos darbo vietos iš visų 2058 sukurtų 
papildomų darbo vietų. Klasterių susikūrimas buvo baigtas 2007 m., naujų ar tęsiamų 
projektų 2008 m nebuvo vykdoma. 

2008 m. ypač išryšk÷jo visos BPD 3.2 priemon÷s projektams būdingos problemos, 
pirmiausia - išaugusios projektų vykdymo išlaidoms, kurių augimo masto projektų 
vykdytojai negal÷jo numatyti ar kitaip kontroliuoti projektų rengimo ir paramos sutarčių 
pasirašymo metu ir kurioms finansuoti viešieji projektų vykdytojai netur÷jo savų l÷šų arba 
skolinimosi galimyb÷s buvo labai apribotos. Daliai projektų, kurių nebuvo galima modifikuoti 
sumažinant projektų apimtis (d÷l techninio vientisumo būtinyb÷s), ir projektų vykdytojams 
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neturint nuosavų l÷šų, užbaigti buvo skirta papildoma parama. Papildomos paramos 
skyrimas 2008 m. ne tik patenkino trūkstamo finansavimo poreikį, bet ir leido projektus 
užbaigti laiku.  

2008 m. iš esm÷s buvo baigtas SVV skirtų paslaugų kūrimas, sukurta infrastruktūra, 
reikalinga verslui, investicijų pritraukimui, verslo pradžiai ir pl÷trai bei MTTP veiklai vykdyti, 
o iš nacionalinių l÷šų prad÷ta kurti SVV paramos sistema leido sparčiau sukurti ir teikti 
paslaugas SVV subjektams, taip greičiau numalšinant tokių paslaugų „alkį“, buvusį BPD 
įgyvendinimo laikotarpio pradžioje. Visa sudar÷ puikias sąlygas sparčiai Lietuvos verslo 
pl÷trai, greitesniam prisitaikymui prie pasikeitusios ekonomin÷s situacijos nuo 2008 m. 
pabaigos. 
 
BPD 3.3. priemon÷. Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra  

 
Faktin÷s BPD 3.3 priemon÷s projektų įgyvendinimui panaudotos l÷šos 15,6 % viršija 

pagal BPD planuotas l÷šas. Tokia situacija susiklost÷ d÷l kelių priežasčių: ženkliai padid÷jo 
vieno projekto vykdytojo ind÷lis; siekiant suvaldyti tam tikrų projektų nes÷km÷s atvejais 
galimo l÷šų ar jų dalies praradimo riziką, 2006 m. buvo papildomai finansuotas dar vienas 
projektas, o 2008 m. buvo skirta 0,89 mln. EUR papildoma parama 5 projektams užbaigti. 
Dauguma BPD 3.3 priemon÷s projektų iki 2008 m. pabaigos buvo baigti įgyvendinti, 
išskyrus 1 projektą, kurio įgyvendinimas buvo pratęstas iki 2009 m. birželio m÷n.  

2008 m. išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 32,653 mln. 
EUR, iš jų – 23,203 mln. EUR ERPF l÷šos, o 2009 m. tokios l÷šos sudar÷ 3,773 mln. EUR, iš 
jų – 2,734 mln. EUR ERPF l÷šų.  
 
BPD 3.4. priemon÷. Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos  

 
2008 m. nauji kvietimai teikti paraiškas nebuvo skelbti, kadangi visa BPD 3.4 

priemonei numatyta parama jau buvo paskirstyta iki 2006 m. pabaigos. 2008 m. išmok÷tos 
ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 87,662 mln. EUR, iš jų 60,652 mln. 
EUR ERPF l÷šos, o 2009 m. – išmok÷tų l÷šų nebuvo. Maždaug pus÷ priemonei numatytos 
paramos buvo paskirstyta 2006 m., daugiausia ilgalaikiams, didesn÷s apimties 
infrastruktūriniams projektams, kurių įgyvendinimas vyko 2007 ir 2008 m. 2008 m. ypač 
išryšk÷jo visos BPD 3.4 priemon÷s projektams būdingos problemos, pirmiausia - išaugusios 
projektų vykdymo išlaidoms, kurių augimo masto projektų vykdytojai negal÷jo numatyti ar 
kitaip kontroliuoti projektų rengimo ir paramos sutarčių pasirašymo metu ir kurioms 
finansuoti viešieji projektų vykdytojai netur÷jo savų l÷šų arba skolinimosi galimyb÷s buvo 
labai apribotos. Daliai projektų, kurių nebuvo galima modifikuoti sumažinant projektų 
apimtis (d÷l techninio vientisumo būtinyb÷s), ir projektų vykdytojams neturint nuosavų 
l÷šų, užbaigti buvo skirta papildoma parama. Papildomos paramos skyrimas (9,242 mln. 
EUR) 4 projektams 2008 m. ne tik patenkino trūkstamo finansavimo poreikį, bet ir leido 
šiuos projektus užbaigti laiku.  

 
 

2. BPD įgyvendinimas 2008-2009 metais panaudojant ESF l÷šas 
 
ESF l÷šų panaudojimas: 

• 92,9 proc. šio fondo BPD skirtų l÷šų buvo planuojama panaudoti pagal II Prioritetą 
„Žmogiškųjų išteklių pl÷tra“ (5 priemon÷s) ir 7,08 proc. pagal V Prioritetą „Technin÷ 
parama“ (1 priemon÷). 

• Per visą įgyvendinimo laikotarpį planuota paskirstyti 233,592 mln. EUR (806,545 
mln. Lt) paramos sumą, iš jos 176,218 mln. EUR (608,44 mln. Lt) – iš ESF. 

• Iki 2009 birželio 30 d. panaudota, t. y. išmok÷ta prekių tiek÷jams ir paslaugų 
teik÷jams ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK – 238,019 mln. EUR (821,830 
mln. Lt), iš kurių ESF l÷šos – 177,545 mln. EUR (613,027 mln. Lt) (100,75 proc. 
numatytų pagal planą ESF l÷šų). 

• Įvertinus „virškontraktavimo“ lygį pagal atskirus prioritetus faktiškai panaudota: 
pagal 2 Prioritetą 92,45 proc. ir 7,55 proc. pagal 5 Prioritetą. 

• Per 2008 m. panaudota 111,683 mln. EUR (385,618 mln. Lt), iš kurių ESF l÷šos –
83,308 mln. EUR (287,646 mln. Lt) (47,3 proc. visų numatytų ESF l÷šų). 
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• Iki 2008 metų gruodžio 31 d. panaudota 234,196 mln. EUR (808,631 mln. Lt) 
paramos suma, iš jos 174,691 mln. EUR (603,174 mln. Lt) ESF l÷šų (99,1 proc. 
numatytų pagal planą ESF l÷šų). 

• Per 2009 metus panaudota 3,823 mln. EUR (13,199 mln. Lt), iš kurių ESF l÷šos – 
2,854 mln. EUR (9,854 mln. Lt) (1,62 proc. numatytų pagal planą ESF l÷šų).  
 
Pastaba. Šioje ataskaitoje, pateikiant duomenis apie ESF paramos panaudojimą 

2009 m., yra atsižvelgta į grąžintas/grąžintinas sumas, kurios buvo įvertintos galutin÷je 
mok÷jimo paraiškoje EK.  

 
 
2.1 ESF finansuojamas BPD II Prioritetas „Žmogiškųjų išteklių pl÷tra“  
 
Prioriteto įgyvendinimo 2008–2009 metais eiga  
 
Pagal BPD II prioritetą buvo: 

• Per visą įgyvendinimo laikotarpį planuota paskirstyti 217,054 mln. EUR (749,443 
mln.Lt) paramos sumą, iš jos 163,814 mln. EUR (565,617 mln.Lt) – iš ESF.  

• Per 2008 m. panaudota 103,549 mln. EUR (357,535 mln. Lt), iš kurių ESF l÷šos – 
77,208 mln. EUR (266,584 mln. Lt) (47,1 proc. II prioritetui numatytų ESF l÷šų). 

• L÷šų panaudojimo tempai 2008 metais pasiek÷ savo piką ir l÷šų panaudojimo 
apimtys sudar÷ BPD II prioritete: pagal BPD 2.1 priemonę – 40,6 proc.; BPD 2.4 
priemonę – 46,9 proc.; BPD 2.3 priemonę – 48,5 proc.; BPD 2.2 priemonę – 49,4 
proc.; BPD 2.5 priemonę – 52,9 proc. priemon÷s skirtų ESF l÷šų. 

• Iki 2008 metų gruodžio 31 d. panaudota 216,760 mln. EUR (748,428 mln.Lt) 
paramos suma, iš jos 161,628 mln. EUR (558,070 mln.Lt) ESF l÷šos (99,9 proc. 
numatytų mok÷jimų). 

• Per 2009 metus panaudota 3,280 mln. EUR (11,326 mln. Lt), iš kurių ESF l÷šos – 
2,447 mln. EUR (8,449 mln. Lt) (1,49 proc. II prioritetui numatytų ESF l÷šų). 

• 2009 metais pratęsus BPD įgyvendinimo laikotarpį buvo baigiami įgyvendinti 
projektai. Pagal BPD 2.1 priemonę buvo panaudota 2,4 proc. priemonei skirtų ESF 
l÷šų, BPD 2.2 priemonę  – 2,0 proc., BPD 2.3 priemonę – 1,6 proc., BPD 2.4 
priemonę – 0,5 proc., BPD 2.5 priemonę – 1,4 proc.   
 
 

Pagrindiniai pokyčiai 2008–2009 metais, tur÷ję įtakos prioriteto įgyvendinimui 
 
Viena iš pagrindinių BPD I prioriteto įgyvendinimo ypatybių buvo tai, kad šio prioriteto 

priemon÷s ilgą laiko dalį buvo vykdomos esant didelei darbo j÷gos paklausai ir kvalifikuotų 
darbuotojų trūkumui. Darbo j÷gos mokymo poreikius l÷m÷ sparčiai auganti ekonomika, 
did÷janti emigracija. Tai sąlygojo vykdomų paramos priemonių populiarumą, ypač tarp 
verslo įmonių, siekiančių didinti turimos darbo j÷gos kompetenciją, formuoti naujus 
kokybiškus darbo išteklius.  

Svarbi prioriteto įgyvendinimo ypatyb÷ yra tai, kad 2008 m. prasid÷jus pasauliniam 
ekonomikos nuosmukiui, užimtumas ÷m÷ maž÷ti, o nedarbas augti, v÷l atsirado 
disproporcija tarp darbo j÷gos paklausos ir pasiūlos, įtakojusi kai kurių prioriteto rodiklių 
reikšmes. 

 
BPD II prioriteto įgyvendinimo 2008–2009 metais problemos 

 
Įgyvendinant BPD II prioriteto priemonių projektus 2008–2009 metais buvo susidurta 

su visomis problemomis, kurios pasireišk÷ visu BPD įgyvendinimo laikotarpiu, tačiau jų 
pasireiškimo mastas šiek tiek skyr÷si, palyginus su visu BPD įgyvendinimo laikotarpiu:  

• menki pareišk÷jų ir projektų vykdytojų planavimo ir administravimo geb÷jimai bei 
teisin÷s žinios – 2008–2009 m. laikotarpiu šios problemos mastas maž÷jo ir dar÷ vis 
mažesnį poveikį, nes buvo įd÷ta daug pastangų stiprinant pareišk÷jų ir ypatingai 
projektų vykdytojų geb÷jimų, buvo sukurta mokymų, konsultavimo ir 
bendradarbiavimo sistema, padedanti projektų vykdytojams tinkami įgyvendinti 
projektus laiku,  

• daugumai projektų vykdytojų iš SF paramos finansuojami projektai nebuvo jų įprasta 
veikla – ši problema buvo vienodai aktuali tiek visu BPD įgyvendinimo laikotarpiu, 
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tiek BPD įgyvendinimo 2008–2009 m. laikotarpiu, nors v÷liau įgyvendinamų projektų 
vykdytojai jau įgavo patirties,  

• kainų padid÷jimas ir d÷lto atsiradęs papildomo finansavimo poreikis – 2008-2009 m. 
buvo skirta papildoma parama, 

• ilgos ir sud÷tingos viešųjų pirkimų procedūros – jų mastas ir poveikis 2008–2009 
metais maž÷jo, nes dauguma pirkimų buvo baigti vykdyti iki arba 2008 metais,  

• paramą administruojančiųjų institucijų nepakankama planavimo ir administravimo 
kompetencija, ypač BPD periodo pradžioje, didel÷ darbuotojų kaita d÷l didesnio 
darbo apmok÷jimo privačiame sektoriuje – šios problemos mastas 2008–2009 m. 
laikotarpiu sparčiai maž÷jo d÷l laiku besiimtų priemonių, pvz., planavimo ir 
administravimo kompetencijų didinimo, tinkamo darbo apmok÷jimo, buvo priimta 
daugiau darbuotojų, 

• tiek÷jų trūkumas ir maža konkurencija d÷l ekonomikos bumo ir trumpo BPD 
įgyvendinimo laikotarpio – buvo labiau aktualu 2008 m., nes prasid÷jus 
ekonominiam nuosmukiui paaštr÷jo konkurencija ir kainos krito, kainos ÷m÷ labiau 
atitikti kokybę, tačiau tuo gal÷jo pasinaudoti tik nedidel÷ projektų vykdytojų dalis, 
paprastai tik 2008 m. ar 2009 m. skirtai papildomai paramai panaudoti.  
 

BPD II prioriteto tikslų ir uždavinių pasiekimas 2008–2009 metais 
 
BPD įgyvendinimo 2008–2009 metais laikotarpiu įgyvendinamos priemon÷s bei 

vykdomi projektai prisid÷jo prie BPD II prioriteto tikslo bei uždavinių įvykdymo. Prioriteto 
keliamų tikslų ir uždavinių pasiekimą pamatuoti buvo stebimi ir analizuojami rezultatų, 
pasiekimo ir poveikio rodikliai.  

 
3 lentel÷. BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių pl÷tra“ rodikliai 2008–2009 metais. 

Rodiklio pavadinimas Mat. vnt 
BPD numatytų 
tikslų kiekybin÷ 

išraiška 

Per 2008-2009 
m. pasiekti BPD 

rodikliai 
1 2 3 4 

Pasiekimo rodikliai      
Išmokytų naudos gav÷jų skaičius veiklos pabaigoje vnt 20000 1611 
 2.1 priemon÷ 

vnt 10000 281 

 2.2 priemon÷ 
vnt 4000 4027 

 2.3 priemon÷ 
vnt 1500 1543 

 2.4 priemon÷ 
vnt 2000 6525 

 2.5 priemon÷ vnt 3000 897 
Rezultatų rodikliai       
Bendras įdarbinimo rodiklis po aktyvinimo % 40 n.d. 
 2.1 priemon÷ % 50 130 
 2.3 priemon÷ % 30 n.d. 
Bendras įdarbinimo rodiklis po aktyvinimo: moterys  vnt 2750 590 
 2.1 priemon÷ vnt 2500 614 
 2.3 priemon÷ 

vnt 250 346 

Darbdavių, teikiančių mokymą bendrov÷je pirmą kartą dalis  % 5 217 
Darbdavių, teikiančių mokymą bendrov÷je pirmą kartą skaičius  vnt 1 390 
Poveikio rodikliai       
Asmenų, dalyvaujančių tęstiniame ir praktiniame mokyme, 
dalies 25–64 m. amžiaus grup÷je padid÷jimas (pasikeitimas)* 

% 6,7 73 

* pradinis – 3,7% 2001 m. 
n.d. – n÷ra duomenų 
 

BPD 2.1. priemon÷. Įsidarbinimo geb÷jimų ugdymas 
 
2008 m. išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 15,045 mln. 

EUR, iš jų 11,284 mln. EUR ESF l÷šų, o 2009 m. išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis 
deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 0,887 mln. Eur, iš jų 0,665 mln. Eur ESF l÷šų.  
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BPD 2.2. priemon÷. Darbo j÷gos kompetencijos ir geb÷jimų prisitaikyti prie 
pokyčių ugdymas  

 
2008 m. nauji kvietimai teikti paraiškas nebuvo skelbiami, šiais metais buvo baigtas 

daugumos šios priemon÷s projektų įgyvendinimas. 2008 m. pagal VI nustatytus principus ir 
su šia institucija suderintas procedūras buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas d÷l 
papildomos paramos skyrimo įgyvendinamiems šios priemon÷s projektams. Skyrus 
papildomą paramą papildomai finansuoti projektai buvo įgyvendinti didesne apimtimi, buvo 
pasiekta didesnių, nei numatyta paramos sutartyje, kiekybinių rezultatų. Kai kurie projektai 
vykd÷ papildomą, paramos sutartyje nenumatytą veiklą, atitinkančią įgyvendinamo projekto 
tikslą, BPD 2.2 priemon÷s remiamą veiklos sritį, pagal kurią tuo metu buvo įgyvendinamas 
projektas, tokiu būdu duodant daugiau socialin÷s ir ekonomin÷s naudos. Papildomos 
paramos teikimo būdu buvo prisiimti įsipareigojimai 75 projektams papildomai išmok÷ti 5,2 
mln. EUR, iš kurių 4,2 mln. EUR sudar÷ ESF l÷šos.  

2008 m. panaudojimo intensyvumas buvo maksimalus – šiais metais išmok÷tos ir 
pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 31,446 mln. EUR, iš jų 22,728 mln. EUR 
ESF l÷šos. 2009 m. naujų kvietimų teikti paraiškas nebuvo skelbiama, buvo baigiami 
įgyvendinti likę neįgyvendinti projektai, kuriems buvo skirta papildoma parama. 2009 m. 
išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 1,301 mln. EUR, iš jų 0,946 
mln. EUR ESF l÷šos. 
 
BPD 2.3. priemon÷. Socialin÷s atskirties prevencija ir socialin÷ integracija  

 
2008 m. naujų kvietimų teikti paraiškas nebuvo skelbiama, buvo baigiami įgyvendinti 

projektai. 2008 m. pagal VI nustatytus principus buvo skirta 2,3 mln. EUR papildomos 
paramos BPD 2.3 priemon÷s kai kuriems projektams, kurie buvo įgyvendinti didesne 
apimtimi, siekiant didesnių, nei numatyta paramos sutartyje, kiekybinių rezultatų, ir (arba) 
projekto vykdytojui vykdant papildomą paramos sutartyje nenumatytą veiklą, atitinkančią 
įgyvendinamo projekto tikslą, BPD 2.3 priemon÷s remiamą veiklos sritį, pagal kurią 
įgyvendinamas projektas, taip duodant daugiau socialin÷s ir (arba) ekonomin÷s naudos. 
2008 m. išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 9,929 mln. EUR, iš 
jų 7,944 mln. EUR ESF l÷šos. 2009 m. naujų kvietimų teikti paraiškas nebuvo skelbiama, 
buvo baigiami įgyvendinti kai kurie projektai, kuriems buvo skirta papildoma parama 2008 
m. 2009 m. išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 0,324 mln. EUR, 
iš jų 0,259 mln. EUR ESF l÷šos. 
 
BPD 2.4. priemon÷. Mokymosi visą gyvenimą sąlygų pl÷tojimas  

 
2008 m. naujų kvietimų teikti paraiškas nebuvo skelbiama, projektai buvo baigiami 

vykdyti. 2008 m. balandžio-birželio m÷nesiais pagal VI nustatytus principus buvo skirta 
1,566 mln. EUR papildomos paramos BPD 2.4 priemon÷s 38 projektams, kurie buvo 
įgyvendinti didesne apimtimi, siekiant didesnių, nei numatyta paramos sutartyje, kiekybinių 
rezultatų, ir (arba) projekto vykdytojui vykdant papildomą paramos sutartyje nenumatytą 
veiklą, atitinkančią įgyvendinamo projekto tikslą, BPD 2.4 priemon÷s remiamą veiklos sritį, 
pagal kurią įgyvendinamas projektas, taip duodant daugiau socialin÷s ir (arba) ekonomin÷s 
naudos. 2008 m. išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 28,313 
mln. EUR, iš jų 21,146 mln. EUR ESF l÷šos. 2009 m. naujų kvietimų teikti paraiškas nebuvo 
skelbiama, buvo baigiamas įgyvendinti 1 projektas. 2009 m. išmok÷tos ir pripažintos 
tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 0,274 mln. EUR, iš jų 0,206 mln. EUR ESF l÷šos. 
 
BPD 2.5. priemon÷. Žmoniškųjų išteklių kokyb÷s gerinimas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje  

 
2008 m. kvietimai teikti paraiškas nebuvo skelbiami, kadangi visa parama jau buvo 

paskirstyta iki 2005 m. pabaigos. Iki 2008 m. pradžios buvo baigti įgyvendinti tik 3 
projektai, kuriems buvo išmok÷ta 0,752 mln. EUR SF paramos l÷šų – po vieną projektą iš 
šių veiklų sričių: “Magistrantūros, doktorantūros, ir podiplomin÷s studijos prioritetin÷se 
MTEP srityse ir jų mobilumo užtikrinimas“, „Mokslininkų ir kitų tyr÷jų, atitinkančių rinkos 
poreikius, ruošimas, jų kvalifikacijos tobulinimas bei perkvalifikavimas“ ir „Žinių ir geb÷jimų 
apie mokslą, technologijas, inovacijas gilinimo ir sklaidos“. Per 2008 m. baigti įgyvendinti 
likę 100 projektų. 
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Iki 2008 m. pabaigos buvo baigti įgyvendinti visi BPD 2.5 priemon÷s projektai ir jiems 
2008 m. išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 18,816 mln. EUR, 
iš jų 14,106 mln. EUR ESF l÷šos. Siekiant projektus įgyvendinti didesne apimtimi t. y. 
pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (arba) vykdyti daugiau veiklų ir kad didesn÷s 
apimties projektai duotų daugiau socialin÷s ir (arba) ekonomin÷s naudos, taip pat geriau 
prisid÷tų siekiant nustatytų tikslų, 2008 m. 25 tokiems projektams buvo skirta 0,95 mln. 
EUR papildomos paramos, iš jos ES l÷šos sudar÷ 0,741 mln. EUR. 

2009 m. naujos veiklos nebuvo vykdomos, buvo baigtos išmok÷ti ir pripažintos 
tinkamois deklaruoti EK l÷šos, kurios sudar÷ 0,494 mln. EUR, iš jų 0,37 mln. EUR ESF l÷šos. 

 
 

3. BPD įgyvendinimas 2008-2009 metais panaudojant Europos žem÷s ūkio 
orientavimo ir garantijų fondo (orientavimo skyriaus) l÷šas 
 
 EŽŪOGF paramos panaudojimas: 

• Per visą įgyvendinimo laikotarpį planuota paskirstyti 174,818 mln. EUR (603,610 
mln. Lt) paramos sumą, iš jos 122,899 mln. EUR (424,344 mln. Lt) – iš 
EŽŪOGF. 

• Iki 2009 birželio 30 d. panaudota, t. y. išmok÷ta prekių tiek÷jams ir paslaugų 
teik÷jams ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK – 178,218 mln. EUR (615,35 
mln. Lt) parama, iš kurių, EŽŪOGF l÷šos – 122,484 mln. EUR (422,911 mln. Lt) 
(101,9 proc. numatytų pagal planą EŽŪOGF l÷šų). 

• Per 2008 m. panaudota 34,703 mln. EUR (119,824 mln. Lt) paramos suma, iš 
kurių EŽŪOGF l÷šos – 24,131 mln. EUR (83,321 mln. Lt) (19,6 proc. numatytų  
pagal planą EŽŪOGF l÷šų). 

• Iki 2008 metų gruodžio 31 d. panaudota 174,244 mln. EUR (601,628 mln. Lt) 
paramos suma, iš jos EŽŪOGF l÷šos – 119,457 mln. EUR (412,461 mln. Lt) (97,2 
proc. numatytų pagal planą EŽŪOGF l÷šų). 

• Per 2009 metus panaudota 3,974 mln. EUR (13,722 mln. Lt), iš kurių ES l÷šos – 
3,027 mln. EUR (10,45 mln. Lt) (2,56 proc. numatytų pagal planą  ES l÷šų). 

 
Pastaba. Šioje ataskaitoje, pateikiant duomenis apie EŽŪOGF paramos panaudojimą 

2009 m., yra atsižvelgta į grąžintas/grąžintinas sumas, kurios buvo įvertintos galutin÷je 
mok÷jimo paraiškoje EK.  
 
4. EŽŪOGF/ŽOFP finansuojamas IV Prioritetas „Kaimo pl÷tra ir žuvininkyst÷“  
 
Prioriteto gyvendinimo eiga  

 
Pagal BPD IV prioritetą buvo: 

• Visą įgyvendinimo laikotarpį planuota paskirstyti 193,846 mln. EUR (669,310 mln. 
Lt) paramos sumą, iš jos 134,698 mln. EUR (465,085 mln. Lt) – iš SF l÷šų. 

• Iki 2009 birželio 30 d. panaudota, t. y. išmok÷ta prekių tiek÷jams ir paslaugų 
teik÷jams ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK – 195,758 mln. EUR (675,913 
mln. Lt), iš kurių ES l÷šos – 133,477 mln. EUR (460,869 mln. Lt) (98,86 proc. 
prioritetui numatytų ES l÷šų). 

• Per 2008 m. panaudota 42,290 mln. EUR (146,020 mln. Lt), iš kurių ES l÷šos – 
28,345 mln. EUR (97,870 mln. Lt) (21,0 proc. prioritetui numatytų ES l÷šų). 

• L÷šų panaudojimo tempai 2008 pasiskirst÷ labai netolygiai pagal prioriteto 
priemones, pvz., pagal 4.6 „Leader+ pobūdžio priemon÷“ pasiek÷ savo piką ir sudar÷ 
net 75,0 proc., 4.9 „Vandens išteklių apsauga ir pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos uosto 
įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse“ – 66,6 proc., 
tuo tarpu pagal priemonę 4.7. „Mokymas“ – 5,3 proc., o 4.2. “Jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimas“ – tik 0,7 proc. priemonei skirtų ES l÷šų; kitose prioriteto priemon÷se šis 
rodiklis svyravo apie 20-35 proc. skirtų ES l÷šų.  

• Iki 2008 metų gruodžio 31 d. panaudota 193,268 mln. EUR (667,316 mln. Lt) 
paramos suma, iš jos ES l÷šos – 131,465 mln. EUR (453,922 mln. Lt) (97,4 proc. 
prioritetui  numatytų ES l÷šų). 

• Per 2009 metus panaudota 2,491 mln. EUR (8,597 mln. Lt), iš kurių ES l÷šos – 
1,891 mln. EUR (6,528 mln. Lt) (1,49 proc. prioritetui numatytų ES l÷šų).  
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• 2009 metais pratęsus BPD įgyvendinimo laikotarpį buvo baigiami įgyvendinti tik 
4.1. “Investicijos į žem÷s ūkio valdas” – 0,5 proc. ir 4.6 „Leader+ pobūdžio 
priemon÷“- 0,4 proc. priemonei skirtų ES SF l÷šų. Kiek reikšmingesn÷ teigiama įtaka 
BPD pratęsimas padar÷ 4.3 „Žem÷s ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros 
gerinimas“- 5,3 proc.; 4.4 „Kaimo vietovių pritaikymo ir pl÷tros skatinimas“ – 9,3 
proc. priemonei skirtų ES SF l÷šų. 28,2 proc. sumažinta 4.9 „Vandens išteklių 
apsauga ir pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos uosto įrengimai, žuvų perdirbimas, 
rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse“ ir 6,1 proc. 4.5 „Miškų ūkis“ priemon÷ms 
skirtų l÷šų suma. 

 
 

Pagrindiniai pokyčiai 2008–2009 metais, tur÷ję įtakos prioriteto įgyvendinimui 
 
Ekonominio pakilimo sąlygomis susiformavusios palankios paskolų teikimo sąlygos 

bankuose, Žem÷s ūkio paskolų garantijų fondo veikla suteik÷ galimybę paramos gav÷jams 
finansuoti nuosavą ind÷lį, didesniu mastu įgyvendinti projektus. Investicijoms skirti didesnes 
sumas leido ir sparčiai augančios žemdirbių namų ūkių disponuojamos pajamos, augantis 
optimistinis požiūris į ūkininkavimo perspektyvas. Optimizmą skatino ir auganti žaliavinio 
pieno, grūdų ir m÷sos paklausa Lietuvoje bei užsienyje, žemdirbiams palankesn÷s žem÷s 
ūkio produktų kainos. 2008 metais žem÷s ūkio produktų supirkimo kainų indeksas, palyginti 
su 2005–aisiais, buvo didesnis 37 proc. Pažym÷tina, kad ekonominis nuosmukis BPD IV 
prioriteto įgyvendinimą kaip visą žem÷s ūkį ir žuvininkyst÷s sektorių paveik÷ menkai d÷l 
mažo žem÷ sūkio produktų elastingumo ir augusios maisto produktų paklausos kylančiose 
pasaulin÷se rinkose 

D÷l augančio užimtumo ir emigracijos Lietuvos agrarinis sektorius ÷m÷ jausti tam tikrą 
darbo j÷gos stygių bei spartų darbo užmokesčio augimą. Tai skatino ūkininkus didinti darbo 
našumą investuojant į šiuolaikinę žem÷s ūkio techniką, leidžiančią taupyti energetinius ir 
materialinius išteklius, kokybiškai atlikti visas reikiamas technologines operacijas, ir taip 
sumažinti darbo j÷gos stygiaus ir augančių darbo j÷gos sąnaudų įtaką ūkių veiklos 
ekonominiams rezultatams. Be to, did÷jantys reikalavimai maisto produktų įvairovei, 
kokybei ir saugai bei auganti konkurencija d÷l rinkų vert÷ Lietuvos maisto pramon÷s įmones 
ieškoti galimybių naujų technologijų ir įrengimų įsigijimui. 

 
BPD IV prioriteto įgyvendinimo 2008–2009 metais problemos 

 
Įgyvendinant BPD IV prioriteto priemonių projektus 2008–2009 metais buvo susidurta 

su visomis problemomis, kurios pasireišk÷ visu BPD įgyvendinimo laikotarpiu, tačiau jų 
pasireiškimo mastas šiek tiek skyr÷si, palyginus su visu BPD įgyvendinimo laikotarpiu:  

• menki pareišk÷jų ir projektų vykdytojų planavimo ir administravimo geb÷jimai bei 
teisin÷s žinios – 2008–2009 m. laikotarpiu šios problemos mastas maž÷jo ir dar÷ vis 
mažesnį poveikį, nes buvo įd÷ta daug pastangų stiprinant pareišk÷jų ir ypatingai 
projektų vykdytojų geb÷jimų, buvo sukurta mokymų, konsultavimo ir 
bendradarbiavimo sistema, padedanti projektų vykdytojams tinkami įgyvendinti 
projektus laiku,  

• daugumai projektų vykdytojų iš SF paramos finansuojami projektai nebuvo jų įprasta 
veikla – ši problema buvo vienodai aktuali tiek visu BPD įgyvendinimo laikotarpiu, 
tiek BPD įgyvendinimo 2008–2009 m. laikotarpiu, nors v÷liau įgyvendinamų projektų 
vykdytojai jau įgavo patirties,  

• kainų padid÷jimas, d÷lto atsiradęs didesnio/papildomo finansavimo poreikis, 
• projektų vykdytojams per sud÷tingos pirkimų procedūros – jų mastas ir poveikis 

2008–2009 metais maž÷jo, nes dauguma pirkimų buvo baigti vykdyti iki arba 2008 
metais, dalis procedūrų buvo supaprastinta, 

• projektų vykdytojų bendrojo finansavimo/ apyvartinių l÷šų trūkumo problema, 
• paramą administruojančiųjų institucijų nepakankama planavimo ir administravimo 

kompetencija, ypač BPD periodo pradžioje, didel÷ darbuotojų kaita d÷l didesnio 
darbo apmok÷jimo privačiame sektoriuje – šios problemos mastas 2008–2009 m. 
laikotarpiu sparčiai maž÷jo d÷l laiku besiimtų priemonių, pvz., planavimo ir 
administravimo kompetencijų didinimo, tinkamo darbo apmok÷jimo, buvo priimta 
daugiau darbuotojų, 

• tiek÷jų trūkumas ir maža konkurencija, 
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• netinkamas paskesn÷s ir išankstin÷s kontrol÷s balansas – vyravusi paskesn÷ kontrol÷ 
neatliko prevencinio vaidmens, nes kai kuriais atvejais jau nebebuvo galima ištaisyti 
ar išvengti klaidų/pažeidimų.  

 
 
BPD IV prioriteto tikslų ir uždavinių pasiekimas 2008–2009 metais 

 
BPD įgyvendinimo 2008–2009 metais laikotarpiu įgyvendinamos priemon÷s bei 

vykdomi projektai prisid÷jo prie BPD IV prioriteto tikslo bei uždavinių įvykdymo. Prioriteto 
keliamų tikslų ir uždavinių pasiekimą pamatuoti buvo stebimi ir analizuojami rezultatų, 
pasiekimo ir poveikio rodikliai.  
 
4 lentel÷. BPD IV prioriteto „Kaimo pl÷tra ir žuvininkyst÷“ rodikliai 2008–2009 m. 

Rodiklio pavadinimas Mat. vnt 
BPD numatytų 
tikslų kiekybin÷ 

išraiška 

Per 2008-2009 
m. pasiekti BPD 

rodikliai 
1 2 3 4 

1 2 3  
Pasiekimo rodikliai      
Paramą gavusių jaunųjų ūkininkų skaičius 

vnt 400 60 

Paramą gavusių žem÷s ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros 
modernizavimo projektų skaičius vnt 30 11 

Išmokytų naudos gav÷jų skaičius (skaičius veiklos pabaigoje) 
vnt 2000 832 

Modernizuotų Baltijos jūros laivų skaičius 
vnt 15 0  

Paramą gavusių žuvininkyst÷s ir akvakultūros produktų 
perdirbimo ir rinkodaros modernizavimo projektų skaičius 

vnt 9 1 

Rezultatų rodikliai       
Bendras sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičius (iš viso) vnt 5500 494  
 4.1 priemon÷ vnt 1300 -183 
 4.2 priemon÷ vnt 600 215 
 4.3 priemon÷ vnt 850 316 
 4.4 priemon÷ vnt 1800 38 

 4.5 priemon÷ vnt 350 -68 

 4.6 priemon÷ vnt 120 72 
 4.8 priemon÷**** vnt 15 - 
 4.9 priemon÷ vnt 350 101 
 4.10 priemon÷ vnt 115 3 
Bendras sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičius: moterų vnt 2750  970 
 4.1 priemon÷ vnt 650 6 
 4.2 priemon÷ vnt 300 6 
 4.3 priemon÷ vnt 425 344 
 4.4 priemon÷ vnt 900 - 
 4.5 priemon÷ vnt 175 -41 
 4.6 priemon÷ vnt 60 50 
 4.8 priemon÷**** vnt 8 - 
 4.9 priemon÷ vnt 175 11 
 4.10 priemon÷ vnt 57 - 
Paramą gavusių ūkininkų dalis nuo bendro registruotų ūkių 
skaičiaus* 

% 2 0,6 

Lietuvos Baltijos jūroje žvejojančių laivų sumažinimas** % 10 2  
Poveikio rodikliai       
Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius (iš viso) vnt 4000 1864  
 4.1 priemon÷ vnt 700 1241 
 4.2 priemon÷ vnt 460 18 
 4.3 priemon÷ vnt 320 274 
 4.4 priemon÷ vnt 1800 203 
 4.5 priemon÷ vnt 320 48 
 4.6 priemon÷**** vnt 110 - 
 4.9 priemon÷ vnt 180 80 
 4.10 priemon÷ vnt 110 - 
Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius: moterų vnt 2000 739  
 4.1 priemon÷ vnt 350 460 
 4.2 priemon÷ vnt 230 6 
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Rodiklio pavadinimas Mat. vnt 
BPD numatytų 
tikslų kiekybin÷ 

išraiška 

Per 2008-2009 
m. pasiekti BPD 

rodikliai 
1 2 3 4 

 4.3 priemon÷ vnt 160 191 
 4.4 priemon÷ vnt 900 - 
 4.5 priemon÷ vnt 160 48 
 4.6 priemon÷**** vnt 55 - 
 4.9 priemon÷ vnt 90 40 
 4.10 priemon÷ vnt 55 - 
Pajamų lygio žem÷s ūkio sektoriuje padid÷jimas** % 4 99,9 

 
EŽŪOGF priemon÷. BPD 4.1. priemon÷. Investicijos į žem÷s ūkio valdas 

 
2008 m. išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos iš viso sudar÷ 16,239 

mln. EUR, iš jų ES l÷šos - 10,828 mln. EUR (66,7 proc.). 
2009 m. išmok÷ta ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK 0,458 mln. EUR, iš jų ES 

l÷šos – 0,43 mln. EUR (91,9 proc.). Min÷tu laikotarpiu (2008-2009 m.) buvo išmokamos 
l÷šos pagal 2004–2007 metais pasirašytas paramos sutartis. 
 
EŽŪOGF priemon÷. BPD 4.2. priemon÷. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas  

 
2008-aisiais buvo įgyvendinti paskutinieji šeši projektai, o išmok÷tos ir pripažintos 

tinkamomis deklaruoti EK l÷šos iš viso sudar÷ 0,117 mln. EUR, iš jų ES l÷šos – 0,088 mln. 
EUR (75,0 proc.). 

2009 metais jokia veikla šioje priemon÷je nebuvo vykdoma, l÷šos nebuvo mokamos. 
 
EŽŪOGF priemon÷. BPD 4.3. priemon÷. Žem÷s ūkio produktų perdirbimo ir 
rinkodaros gerinimas  

 
2008 m. iš viso pagal šią priemonę buvo baigta įgyvendinti 7 projektai, išmok÷tos ir 

pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 6,223 mln. EUR, iš jų ES l÷šos - 4,590 
mln. EUR (73,8 proc.). 

Per 2009 m. baigti įgyvendinti 4 projektai, iš viso 2009 m. išmok÷tos ir pripažintos 
tinkamomis deklaruoti EK sudar÷ 1,385 mln. EUR, iš jų ES l÷šos – 1,083 mln. EUR (78,2 
proc.). 
 
EŽŪOGF priemon÷. BPD 4.4. priemon÷. Kaimo vietovių pritaikymo ir pl÷tros 
skatinimas  

 
2008 m. iš viso pagal šią priemonę buvo įgyvendinti 42 projektai, išmok÷tos ir 

pripažintos tinkamomis deklaruoti EK l÷šos sudar÷ 8,746 mln. EUR, iš jų ES l÷šos – 6,125 
mln. EUR (70,1 proc.). 

Per 2009 m. įgyvendinta 10 projektų, išmok÷ta ir pripažintos tinkamomis deklaruoti 
EK 2,504mln. EUR, iš jų ES l÷šos – 1,907 mln. EUR. 
 
EŽŪOGF priemon÷. BPD 4.5. priemon÷. Miškų ūkis  

 
2008 metais buvo išmok÷ta ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK 1,574 mln. EUR 

arba 27,1 proc. nuo BPD priede (2009 06 30) priemonei įgyvendinti skirtų visų l÷šų, iš jų 
1,148 mln. EUR iš ES l÷šų. 2009 m. l÷šų suma buvo sumažinta 0,383 mln. EUR (iš jų 0,401 
ES l÷šos). 
 
EŽŪOGF priemon÷. BPD 4.6. priemon÷. Leader+ pobūdžio priemon÷  

 
Per 2008-uosius buvo įgyvendinti 38 projektai, iš viso 2008 m. buvo išmok÷ta ir 

pripažinta deklaruoti EK 1,772 mln. EUR, iš jų 1,329 mln. EUR iš ES l÷šų. 
2009 m. buvo baigtas įgyvendinti 1 projektas, kuriam 2009 m. buvo išmok÷ta ir 

pripažinta tinkamomis deklaruoti EK 0,018 mln. EUR paramos l÷šų, iš jų 0,006 mln. EUR iš 
ES l÷šų. 2009 m. iš viso pagal BPD 4.6 priemonę buvo išmok÷ta ir pripažinta tinkamomis 
deklaruoti  EK suma sudar÷ 0,01 mln. EUR, iš jų 0,007 mln. EUR ES l÷šos. 
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EŽŪOGF priemon÷. BPD 4.7. priemon÷. Mokymas 

 
2008 m. buvo įgyvendinti paskutinieji 2 projektai, o 2008 m. išmok÷tos ir pripažintos 

tinkamomis deklaruoti EK šiais metais iš viso l÷šos sudar÷ 0,032 mln. EUR, iš jų ES l÷šos – 
0,024 mln. EUR (75,0 proc.). 2009 m. išmok÷tų ir pripažintų tinkamomis deklaruoti EK 
išlaidų nebuvo. 

 
 
5. BPD įgyvendinimas 2008–2009 metais pagal ŽOFP 
 
ŽOFP l÷šų panaudojimas: 

• Per visą įgyvendinimo laikotarpį planuota paskirstyti 19,451 mln. EUR (67,161 mln. 
Lt) paramos sumą, iš jos 12,117 mln. EUR (41,837 mln. Lt), – iš ŽOFP l÷šų. 

• Iki 2009 birželio 30 d. panaudota, t. y. išmok÷ta prekių tiek÷jams ir paslaugų 
teik÷jams ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK – 17,540 mln. EUR (60,563 mln. 
Lt) paramos suma, iš kurių ŽOFP l÷šos – 10,872 mln. EUR (37,539 mln. Lt) (89,73 
proc. numatytų BPD ŽOFP l÷šų). 

• Per 2008 m. panaudota 7,587 mln. EUR (26,196 mln. Lt), iš kurių ŽOFP l÷šos – 
4,214 mln. EUR (14,549 mln. Lt) (34,83 proc. numatytų BPD ŽOFP l÷šų). 

• Iki 2008 metų gruodžio 31 d. panaudota 19,024 mln. EUR (65,687 mln. Lt) 
paramos suma, iš jos ŽOFP l÷šos – 12,008 mln. EUR (41,462 mln. Lt) (99,1 proc. 
numatytų BPD ŽOFP l÷šų). 

• Per 2009 metus suma, pripažinta tinkama deklaruoti EK, sumažinta 1,484 mln. EUR 
(5,124 mln. Lt), iš kurių ŽOFP l÷šos – 1,136 mln. EUR (3,922 mln. Lt) (9,38 proc. 
numatytų BPD ŽOFP l÷šų).  
 
Pastaba. Šioje ataskaitoje, pateikiant duomenis apie ŽOFP l÷šų panaudojimą 2009 m., 

yra atsižvelgta į grąžintas/grąžintinas sumas, kurios buvo įvertintos galutin÷je mok÷jimo 
paraiškoje EK.  

 
 

ŽOFP priemon÷. BPD 4.8. priemon÷. Veikla, susijusi su žvejybos laivynu 
 
2008 m. pagal BPD 4.8 priemonę vyko 1 kvietimas teikti paraiškas, pateiktos ir 

pasirašytos 2 paramos sutartys už 0,909 mln. EUR paramos sumą, iš jų 0,682 mln. EUR – 
ES l÷šos. 

2008 m. buvo įgyvendinti 10 projektų, o 2008 m. pagal BPD 4.8 priemonę išmok÷tos 
ir pripažintos tinkamomis deklaruoti EK šiais metais iš viso l÷šos sudar÷ 3,945 mln. EUR, iš 
jų ES l÷šos – 2,959 mln. EUR (75,0 proc.). 2009 m. l÷šos išmokamos nebuvo. 
 
 
ŽOFP priemon÷. BPD 4.9. priemon÷. Vandens išteklių apsauga ir pl÷tra, 
žuvininkyst÷, žvejybos uosto įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir žvejyba 
vidaus vandenyse 

 
2008 m. išskirtini tuo, kad buvo vykdomas kvietimas teikti paraiškas d÷l papildomos 

paramos skyrimo pagal BPD 4.9 priemon÷s veiklos sritis „Gyvųjų vandens išteklių apsauga ir 
pl÷tra“ ir „Akvakultūra“ (pateiktos 4 paraiškos, prašoma 0,084 mln. EUR. paramos) ir per 
šiuos metus buvo baigta įgyvendinti didžioji dalis projektų (12 iš 20). 2008 m. pagal BPD 
4.9 priemonę buvo išmok÷ta ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK l÷šų suma sudar÷ 3,504 
mln. EUR (66,6 proc. nuo visų išmok÷tų l÷šų), iš jų ES l÷šos sudar÷ 1,152 mln. EUR. 

2009 m. buvo baigti 2 projektai. 2009 m. išmok÷ta ir pripažinta tinkamomis deklaruoti 
l÷šų suma sumažinta 1,483 mln. EUR, iš jų iš ES – 1,136 mln. EUR. 
 
 
ŽOFP priemon÷. BPD 4.10. priemon÷. Kita veikla (susijusi su žuvininkyste) 

 
2008 m. buvo skelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal veiklos sritį “Kompensacijos 

žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive d÷l jo atidavimo į metalo laužą (146), 
pasirašytos 26 paramos sutartys už 0,128 mln. EUR, iš jų 0,096 mln. EUR iš ES l÷šų. 2008 
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m. pagal BPD 4.10 priemonę išmok÷ta ir pripažinta tinkamomis deklaruoti EK l÷šų suma 
sudar÷ 0,138 mln. EUR, iš jų 0,103 mln. EUR ES l÷šos.  

2009 m. išmok÷tų ir pripažintų deklaruoti EK l÷šų nebuvo. 
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Priedas Nr. 4. BPD įgyvendinimo laikotarpiu įgyvendintų projektų sąrašas  

 

Prioriteto/priemon÷s pavadinimas 
Išmok÷tos ir pripažintos 

deklaruotinomis EK l÷šos (EUR) Prioriteto/priemon÷s 
Nr. 

Fondas 

Projekto numeris Projekto pavadinimas  viso  iš jų ES l÷šos  

    BPD  VISO: 1315628173,9 926240671,3 

I     SOCIALIN öS IR EKONOMIN öS INFRASTRUKTŪROS PLöTRA 515618834,91 368792300,91 

1.1   Transporto infrastrukt ūros prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s gerinimas           212919759,96 145498539,31 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0001 

Nemuno gatv÷s ir kelio Nr. 1-11-10 dalies iki naujųjų kapinių 
Gelgaudiškyje rekonstrukcija 

218214,46 122745,44 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0006-
01 

Šiaulių miesto gatvių, kelių jungčių tarp aplinkkelių ir miesto rajonų 
nutiesimas ir modernizavimas 

1307764,42 891973,90 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0008 

Transporto infrastruktūros modernizavimas Druskininkų kurorte 
siekiant didinti transporto sistemos efektyvumą ir gerinti prieinamumą 
prie valstybin÷s reikšm÷s kelių 

428823,67 220486,40 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0009 

Technin÷s dokumentacijos parengimas Jurbarko miesto ir  rajono 
gatvių ir kelių  rekonstrukcijai 

99814,01 56145,38 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0011-
03 

Skuodo senamiesčio gatvių rekonstrukcija 531588,39 398691,29 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0012-
01 

Anykščių rajono savivaldyb÷s vietin÷s reikšm÷s transporto 
infrastruktūros objektų rekonstrukcijos I etapas 

431839,86 239994,80 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0014 

Telšių miesto gatvių infrastruktūros pl÷tra, pagal miesto generalinę 
pl÷tros programą (Telšių miesto gatvių rekonstrukcija) 

975684,43 731763,33 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0016 

Gatvių ir dviračių takų rekonstrukcija ir pl÷tra Palangos miesto 
savivaldyb÷s teritorijoje (I etapas: Meil÷s al., S. Dariaus ir S. Gir÷no g. 
rekonstrukcija - atkarpos nuo Vytauto g. iki Sporto g. rekonstrukcija) 

326650,67 244988,00 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0020-
02 

Joniškio rajono Žagar÷s seniūnijos Žiūrių kaimo kelio rekonstrukcija 229261,76 128959,69 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0025 

Dokumentacijos rengimas ES Struktūriniams fondams siekiant gerinti ir 
pl÷sti transporto infrastruktūrą Ukmerg÷s rajone, mažinti neigiamą 
transporto poveikį aplinkai bei kurti verslui palankią aplinką 

154784,97 87066,51 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0026-
01 

Ignalinos miesto centrin÷s dalies transporto organizavimo pertvarkymas 881858,35 441150,58 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0028-
01 

Pag÷gių miesto, savivaldyb÷s gyvenviečių gatvių ir infrastruktūros 
gerinimo eismo saugumui užtikrinti technin÷s dokumentacijos 
parengimas 

473610,40 311764,83 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0029 

Rietavo savivaldyb÷s gatvių ir kelių rekonstrukcija 249812,92 165311,01 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0030 

Taurag÷s miesto gatvių rekonstrukcija ir saugaus eismo priemonių 
įrengimas 

1116510,88 693478,27 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0031-
01 

Kretingos miesto pietinio kvartalo gatvių rekonstrukcija 702424,12 526818,09 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0032 

Technin÷s dokumentacijos parengimas vietin÷s reikšm÷s kelių 
rekonstravimui ir pl÷trai 

223882,07 125933,66 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0038-
02 

Tilto per Obelies upelį Juodkiškio gatv÷je rekonstrukcija 416298,20 243534,50 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0039-
01 

Žemaitijos gatv÷s dalies rekonstrukcijos būtinosios dokumentacijos 
parengimas 

52844,07 37651,40 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0040-
01 

Kelio Šalteniai – Palendriai ir Šaltenių gyvenviet÷s kelio rekonstrukcija 
Kelm÷s rajono Kelm÷s apylinkių seniūnijoje 

453884,09 255309,80 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0050 

Rytų gatv÷s Raseinių mieste rekonstrukcija 186916,71 105140,60 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0051-
01 

Vytauto gatv÷s rekonstravimas Var÷nos m. ir Senosios Var÷nos k. (I 
etapas III ruožas nuo kelio Vilnius-Druskininkai iki tilto per Merkio 
upę) 

636585,52 444948,77 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0052-
01 

Pirmojo etapo Panev÷žio rajono savivaldyb÷s vietin÷s reikšm÷s kelių ir 
gatvių rekonstrukcija ir įrengimas 

1001689,22 751266,92 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0055 

Panev÷žio dviračių ir p÷sčiųjų takų pl÷tra 101329,36 71654,33 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0056-
01 

P÷sčiųjų viaduko statyba Kazlų Rūdoje 773166,42 434906,11 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0058-
03 

Šilut÷s miesto Darbininkų mikrorajono gatvių rekonstrukcija 1434322,12 1074222,40 
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Prioriteto/priemon÷s pavadinimas 
Išmok÷tos ir pripažintos 

deklaruotinomis EK l÷šos (EUR) Prioriteto/priemon÷s 
Nr. 

Fondas 

Projekto numeris Projekto pavadinimas  viso  iš jų ES l÷šos  

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0061 

Vilniaus Mažosios gatv÷s Trakų mieste rekonstrukcija 170318,29 95804,04 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0064-
01 

Kupiškio rajono vietin÷s reikšm÷s kelio Kupiškis – Slavinčiškis – kelias 
Nr. 122 rekonstrukcija 

607336,65 341626,96 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0065 

Prienų m. Vytauto ir J.Basanavičiaus gatvių rekonstrukcija 412680,84 232073,74 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0069-
04 

„Greitkelio „Via Baltica“ sujungimas su Kauno miesto centru ir 
pramon÷s rajonais M. K. Čiurlionio tiltu“ 

3219594,55 1811021,97 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0072-
01 

Alytaus miesto Draugyst÷s gatv÷s rekonstrukcija 414220,52 310665,39 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0075 

Biržų rajono vietin÷s reikšm÷s kelių ir gatvių rekonstravimo ir pl÷tros 
galimybių studijos parengimas 

12743,28 7168,10 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0076 

Šiaulių rajono Kurš÷nų miesto ir miestelių bei kaimų gatvių gerinimo 
galimybių studijos ir technin÷s dokumentacijos parengimas 

355016,88 199697,06 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0079-
01 

Naujosios Akmen÷s miesto Eibučių gatv÷s rekonstrukcija 348933,70 196275,17 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0082-
01 

Klaip÷dos miesto centrin÷s dalies žiedinių gatvių tinklo kūrimas (J. 
Janonio S.Dariaus ir S. Gir÷no gatvių rekonstrukcija) 

1959951,58 1102472,76 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0091-
01 

Jonavos rajono savivaldyb÷s kelio Turž÷nai – Zatyšiai rekonstrukcija 459437,52 280038,61 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0092-
01 

Šilal÷s rajono savivaldyb÷s vietin÷s reikšm÷s transporto infrastruktūros 
objektų pl÷tros I etapas 

714632,15 514378,07 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0093 

Vilniaus senamiesčio pietinis apvažiavimas nuo P. Višinskio g. iki 
Aušros Vartų g. 

5052746,78 3789560,09 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0096-
03 

Meteorologinių elementų matavimo sistemos Kauno tarptautiniame oro 
uoste keitimas, modernizavimas ir automatizavimas 

439202,53 329401,90 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0097 

Pakruojo rajono savivaldyb÷s vietin÷s reikšm÷s kelių ir gatvių 
rekonstrukcija 

752983,46 498078,09 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-01-04/0101-
01 

Tilto per Šešupę Marijampol÷s Aušros gatv÷je ir jo prieeigų statybos 
dokumentacijos parengimas 

144810,01 81455,63 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-02-04/0001 

Žvyrkelių asfaltavimo programa 2004-2005 metams 32260451,81 24195338,86 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-02-04/0002 

Krašto ir rajoninių kelių dangų stiprinimas 2004-2005 metams 30082809,89 22562107,42 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-02-04/0003 

Eismo saugos ir aplinkosauginių priemonių diegimas 2004-2006 
metams 

12865265,29 9648948,97 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-02-04/0004 

Aerodromo perimetro aptv÷rimo rekonstrukcija, panaudojant modernią 
patikros ir kontrol÷s įrangą 

1001824,22 751368,16 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-02-04/0007 

Galimybių studija „Vidaus vandenų kelio Nemuno upe ir Kuršių 
mariomis Klaip÷da – Kaunas kompleksinis sutvarkymas pritaikant 
keleivinei ir krovininei laivybai" 

83667,75 62750,81 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-02-04/0008-
02 

Kilimo-tūpimo tako šviesų signalin÷s sistemos modernizavimas 2866040,09 2149530,07 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-02-04/0009-
01 

Vilniaus geležinkelio mazgo pl÷tra (I etapo – Vilniaus geležinkelio 
stoties peronų ir tunelių rekonstravimas I eil÷ – Vilniaus geležinkelio 
stoties centrin÷s požemin÷s p÷sčiųjų per÷jos ir stogin÷s virš jos 
rekonstravimas) 

4176067,99 3132050,99 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-02-04/0010-
04 

Riedmenų automatin÷s kontrol÷s prietaisų (RAKP) modernizavimas I 
etapas 

6770578,71 3385289,34 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-03-05/0005-
01 

Radviliškio miesto ir rajono vietin÷s reikšm÷s kelių ir gatvių 
(Prastavonių, M÷naičių kaimo gatvių ir kelio Ilguočiai-Miežaičiai) 
rekonstrukcija 

1811263,87 1185952,53 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-03-05/0007-
02 

Anykščių rajono savivaldyb÷s vietin÷s reikšm÷s transporto 
infrastruktūros objektų rekonstrukcijos antrasis etapas 

1678339,29 1000709,87 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-03-05/0008 

Karaimų gatv÷s nuo Geležinio tilto iki R÷kaln÷s žiedo Trakų mieste 
rekonstrukcija 

479942,15 272292,86 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-03-05/0016-
03 

Visagino savivaldyb÷s kelio Nr. 53 rekonstrukcija 988061,40 550660,36 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-03-05/0017-
01 

K÷dainių miesto Josvainių gatv÷s rekonstrukcija 1231666,20 831374,53 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-03-05/0019-
01 

Birštono miesto gatvių (S.Dariaus ir S.Gir÷no, J Basanavičiaus) 
rekonstrukcija 

1384051,38 724716,10 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 542 

Prioriteto/priemon÷s pavadinimas 
Išmok÷tos ir pripažintos 

deklaruotinomis EK l÷šos (EUR) Prioriteto/priemon÷s 
Nr. 

Fondas 

Projekto numeris Projekto pavadinimas  viso  iš jų ES l÷šos  

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-03-05/0027-
01 

Transporto infrastruktūros modernizavimas Druskininkų kurorte 
siekiant didinti transporto sistemos efektyvumą ir gerinti prieinamumą 
prie valstybin÷s reikšm÷s kelių. Maironio bei Žaliosios gatvių 
rekonstrukcija 

1700062,27 1264410,99 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-03-05/0033-
04 

Klaip÷dos rajono Gargždų miesto Klaip÷dos gatv÷s rekonstrukcija 2089415,90 1488708,86 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-03-05/0037-
02 

Pievų gatv÷s nuo susijungimo su Šiauriniu apvažiavimu rekonstrukcija 1634168,65 1225626,49 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-03-05/0044-
04 

Pasvalio rajono Jonišk÷lio miestelio susisiekimo sistemos 
rekonstravimas 

1835107,45 1169881,02 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-03-05/0046-
03 

Dariaus ir Gir÷no gatv÷s viaduko per geležinkelį su prieigomis 
rekonstrukcija 

7104080,35 4149258,29 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-03-05/0047-
02 

Geležinio Vilko gatv÷s nuo Mokyklos g. iki Mol÷tų pl. statyba 8451590,08 5028889,25 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-03-05/0050-
02 

Šilut÷s miesto Naujakurių mikrorajono gatvių rekonstrukcija 129997,39 85310,79 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-03-05/0054-
02 

Rietavo savivaldyb÷s gatvių ir kelių rekonstrukcija (II etapas) 2003381,95 1292047,36 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-03-05/0061-
01 

Taurag÷s miesto Purienų gatv÷s atkarpos tarp Šilal÷s ir Signalo gatvių 
rekonstrukcija ir saugaus eismo priemonių įrengimas 

786686,88 454973,63 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-03-05/0073 

Alytaus miesto Punsko gatv÷s rekonstrukcija (II etapas) 1458800,29 1094100,22 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-03-05/0075-
02 

Ignalinos miesto centrin÷s dalies transporto organizavimo pertvarkymas 
(IIetapas) 

619958,29 404114,15 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-03-05/0077 

Elektr÷nų savivaldyb÷s kelio Kareivonys-Jag÷lonys rekonstrukcija 885262,86 562942,17 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-04-05/0001-
01 

Kilimo-tūpimo tako modernizavimas 6695148,73 3347574,36 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-04-05/0002-
01 

Vilniaus aerodromo tūpimo pagal prietaisus sistemos (ILS) keitimas 1590809,77 1193107,26 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-04-05/0003-
04 

Aviacijos saugumo priemonių įgyvendinimas Kauno oro uoste 1278048,21 639024,11 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-04-05/0004 

Oro uosto perimetro aptv÷rimo signalizacijos sistemos įrengimas 
panaudojant modernią kontrol÷s įrangą 1 etapas 

473840,54 236920,26 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-04-05/0005-
04 

Kompleksinis vidaus vandenų kelio Nemuno upe ir Kuršių mariomis 
nuo Klaip÷dos iki Kauno sutvarkymas 

2843226,34 2132419,75 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-04-06/0006-
04 

Geležinkelių pertvarkymas atkarpoje nuo Varn÷nų iki Nev÷žio gatv÷s 4412930,35 2206465,16 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-04-06/0007-
02 

IXB koridoriaus jungtis su Klaip÷dos uostu - Klaip÷dos geležinkelio 
mazgo pl÷tra 

8422928,09 4211464,04 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-05-06/0001 

Žvyrkelių asfaltavimo programa 2006 - 2008 metais, 6 paketas 8304018,95 6228014,21 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-05-06/0002 

Ryšių linijos geležinkelių apsaugos zonoje Šiaulių - Joniškio - 
valstybin÷s sienos su Latvija ruože rekonstrukcija 

518419,83 388814,87 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-05-06/0003 

Kauno geležinkelio stoties keleivių rūmų ir požemin÷s p÷sčiųjų per÷jos 
rekonstrukcija ir elektros pastot÷s statyba 

5445254,46 4083940,84 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-05-06/0004-
04 

Eismo saugumo užtikrinimas, rekonstruojant geležinkelio pervažas ir 
p÷sčiųjų tiltą per geležinkelį Šiaulių stotyje 

5091095,93 3818321,94 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-05-06/0005-
02 

Riedmenų automatin÷s kontrol÷s prietaisų modernizavimas II etapas 9438583,50 7078937,62 

1.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.1.0-05-06/0006 

IXB koridoriaus jungtis su Klaip÷dos uostu - Klaip÷dos geležinkelio 
mazgo pl÷tra II etapas 

3552743,01 2664557,26 

1.2   Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo 
užtikrinimas 

83939509,47 59084248,45 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-02-04/0030 

Šilumin÷s trasos keitimas Pabrad÷s mieste 23564,14 12688,38 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-02-04/0079-
04 

Kauno hidroelektrin÷s atnaujinimas ir modernizavimas 8469294,66 6182585,08 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-02-05/0174-
02 

AB "Vakarų skirstomieji tinklai" infrastruktūros modernizavimas 5817304,25 4387033,64 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-02-05/0320-

Klaip÷dos miesto centralizuoto šildymo tinklų atnaujinimas diegiant 
šiuolaikines technologijas 

2118582,60 1483007,85 
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01 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-02-05/0378 

Centralizuotojo šilumos tiekimo tinklų pl÷tra ir atnaujinimas Utenos 
mieste 

1023294,94 716306,48 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-05-06/0003-
01 

Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas 
diegiant šiuolaikines technologijas 

976026,27 683218,39 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-05-06/0004-
01 

Centralizuoto šilumos tiekimo magistral÷s į Šiaulių m. „Pietinį“ rajoną 
rekonstrukcija tarp šilumos kamerų ŠK2116 ir ŠK2121 

323245,11 226271,47 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-05-06/0005-
04 

Var÷nos centralizuotos šilumos tiekimo sistemos modernizacija 169510,58 91733,00 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-05-06/0006 

Anykščių rajono elektros energijos skirstomųjų tinklų bei susijusios 
infrastruktūros modernizavimas, didinant energijos tiekimo 
patikimumą, saugumą, efektyvumą 

1737720,11 1372651,18 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-05-06/0008-
01 

Šilumos trasos nuo ŠK-81 iki ŠK82A modernizacija Panev÷žyje 680385,70 492374,54 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-05-06/0009 

Šilumos trasos nuo ŠK-81 iki ŠK-80 modernizacija Panev÷žyje 346120,02 242284,01 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-05-06/0010 

Šilumos trasos nuo ŠK-18 iki ŠK-19A modernizacija Panev÷žyje 421541,93 297856,00 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-05-06/0011 

Šilumin÷s trasos nuo ŠK-106-4 iki ŠK-106-10 rekonstrukcija K÷dainių 
m. 

121655,47 87591,64 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-05-06/0012-
04 

Radviliškio rajono šilumos energijos perdavimo ir paskirstymo tinklų 
bei susijusios infrastruktūros modernizavimas ir pl÷tra 

840302,75 458984,38 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-05-06/0013-
03 

Širvintų miesto centralizuoto šildymo tinklų atnaujinimas diegiant 
šiuolaikines technologijas 

349532,83 190703,99 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-05-06/0015-
01 

Šalčininkų miesto šilumos punktų rekonstrukcija 258051,07 139639,92 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-05-06/0016-
04 

Lazdijų ir Veisiejų miestų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų 
modernizavimas diegiant naujas technologijas 

1040054,51 565713,86 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-05-06/0018-
02 

Jonavos miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas 
diegiant šiuolaikines technologijas 

324591,66 178400,94 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-05-06/0020-
03 

"Modernių šilumos tiekimo technologijų diegimas Rietavo mieste" 154167,13 84168,92 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-05-06/0024-
03 

Šilumos tiekimo tinklų modernizzvimas Akmen÷s rajone, pakeičiant 
nusid÷v÷jusias šilumos trasas naujomis bekanal÷mis 

1663278,74 1251860,20 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-05-06/0025-
01 

V÷žaičių miestelio centralizuotojo šilumos tiekimo tinklų bei susijusios 
infrastruktūros rekonstrukcija 

387622,57 213070,02 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-05-06/0027 

Šilumos trasų rekonstrukcija Šlapaberž÷je 83221,61 58255,22 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-05-06/0028 

Šilumos trasų rekonstrukcija Kapliuose 67953,41 47567,39 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-05-06/0029 

Šilumos trasų rekonstrukcija Akademijoje. 361192,97 252835,08 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.1-05-06/0030-
02 

UAB „Anykščių šiluma“ karšto vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija 337237,86 182847,57 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.2-02-04/0092-
04 

Demonstracin÷ termofikacin÷ elektrin÷ Panev÷žyje 5792400,36 4228452,26 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.2-02-05/0314-
01 

Raseinių miesto katilin÷s atnaujinimas, pritaikant naudoti vietines 
atsinaujinančias kuro rūšis 

1223752,09 793892,86 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.2-05-06/0001-
02 

Var÷nos rajonin÷s katilin÷s modernizacija 130717,95 86239,48 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.2-05-06/0002 

Šilumos ūkio modernizavimas, pastatant kondensacinę pilnai 
automatizuotą dujinę katilinę Kurš÷nų m. Daug÷lių gyvenviet÷je bei 
renovuojant 31 šilumos punktą gyvanamuosiuose namuose 

226363,66 158454,66 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.2-05-06/0003-
04 

Ekologiškai švarių technologijų diegimas šilumin÷s energijos gamybai 
ir dūmų valymui UAB "Ignalinos šilumos tinklai" katilin÷je 

868456,02 476277,84 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.2-05-06/0004 

Energetinio ūkio modernizavimas, siekiant didinti energetinių išteklių 
vartojimo efektyvumą ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai AB 
"Klaip÷dos energija" 

726671,10 508669,77 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.2-05-06/0005-
02 

Mažeikių katilin÷s modernizacija, ją pritaikant deginti ekologiškai 
švariu iškastiniu kuru- gamtin÷mis dujomis 

953979,99 514800,05 
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1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.2-05-06/0006-
01 

Šalčininkų miesto centrin÷s katilin÷s rekonstravimas 131543,88 71222,42 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.2-05-06/0007-
03 

UAB "Kaišiadorių šiluma" katilin÷s atnaujinimas ir pritaikymas naudoti 
vietines bei atsinaujinančias kuro rūšis 

633457,88 341092,69 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.2-05-06/0008-
06 

UAB Kretingos šilumos tinklai įmon÷s modernizavimas, išpl÷čiant 
biokuro vartojimą 

1199660,96 650199,84 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.2-05-06/0009-
02 

Skuodo miesto katilin÷s Nr.1 rekonstrukcija, panaudojant turimą katilą 
biokurui 

671626,03 235069,11 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.2-05-06/0016-
01 

Akademijos katilin÷s rekonstrukcija 415604,72 296599,86 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.2-05-06/0017-
02 

Šlapaberž÷s katilin÷s rekonstrukcija 91230,31 68929,56 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.2-05-06/0018-
03 

Šilut÷s pensionato katilin÷s modernizavimas 129109,59 83959,45 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.3-05-06/0001-
01 

„Rokiškio RK rekonstrukcija“ 602409,64 434902,61 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.3-05-06/0002-
01 

Vietinių ir atsinaujinančių sieros rūgšties cecho energijos šaltinių 
naudojimas energijos gamybai 

1730666,12 1713359,46 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.3-05-06/0004-
06 

Naujos, biomasę deginančios, katilin÷s statyba Juodup÷je 2018656,17 706525,60 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0001 

VšĮ Šalčininkų rajono savivaldyb÷s ligonin÷s pastato rekonstrukcija ir 
šilumos ūkio renovacija 

190643,83 139170,00 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0004-
01 

Energijos efektyvumo didinimas Vilniaus universiteto onkologijos 
institute 

698440,28 501703,66 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0007-
02 

VšĮ Vilniaus universiteto ligonin÷s Santariškių klinikų C ir E korpusų 
lauko sienų apšiltinimas 

852105,08 622036,71 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0009-
01 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Panev÷žio rajono Smilgių ir 
Ramygalos vidurin÷se mokyklose 

588370,03 427362,57 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0013-
01 

Telšių specialiosios internatin÷s mokyklos renovacija, siekiant 
efektyvinti šilumin÷s energijos sunaudojimą 

120459,74 87935,61 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0017 

Utenos ,, Saul÷s” gimnazijos pastato rekonstrukcija, pagerinant jo 
šilumines charakteristikas, ir energetikos  sistemų renovacija 

459533,56 459533,56 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0025-
01 

Gataučių pagrindin÷s mokyklos pastato rekonstrukcija 119627,55 81765,31 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0027 

Pag÷gių vidurin÷s mokyklos rekonstrukcija 699364,18 508851,08 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0029-
03 

Mokyklos pastatų energetinio ūkio modernizavimas 713637,05 707186,03 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0031-
02 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Pakruojo rajono švietimo 
objektuose- Lygumų ir Rozalimo vidurin÷se mokyklose bei Pakruojo 
"Atžalyno" gimnazijos bendrabutyje 

849662,88 558228,42 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0040-
02 

“Vilniaus universitetin÷s Antakalnio ligonin÷s 
energetinio ūkio renovacija” 

732427,02 534671,73 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0045 

Kauno rajono švietimo įstaigų išorinių atitvarų remontas 708113,83 336000,01 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0046-
02 

VšĮ Vilniaus miesto universitetin÷s ligonin÷s gydomojo korpuso 
išorinių atitvarų renovacija 

1185379,44 631515,65 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0052-
03 

Plung÷s žem÷s ūkio ir verslo mokyklos pastatų energetinio ūkio 
modernizavimas 

704115,54 531599,30 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0053-
06 

Energetikos efektyvumo didinimas Klaip÷dos vaikų globos namuose 
“Dan÷” 

172657,48 119347,23 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0058-
02 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Klaip÷dos tuberkulioz÷s 
ligonin÷je 

343790,74 250967,24 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0061 

Klaip÷dos Maksimo Gorkio vidurin÷s mokyklos kapitalinis remontas 453921,24 324337,63 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0062 

„Suvartojamos energijos mažinimo priemonių įgyvendinimas 
Ukmerg÷s rajone: Ukmerg÷s m. lopšelio - darželio „Saulut÷“, darželio-
mokyklos „Varpelis“ ir lopšelio-darželio „Eglut÷“ rekonstrukcija 
(renovacija)“ 

547254,12 399495,51 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0073-

Klaip÷dos vaikų globos namų „Smiltel÷“ pastato energetikos ūkio 
renovacija 

278597,41 275842,36 
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04 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0076-
01 

Klaip÷dos rajono Endriejavo vidurin÷s mokyklos pastato energetinio 
ūkio renovacija 

379412,07 249273,73 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0077-
01 

„Vaivorykšt÷s“ gimnazijos pastato energetinio ūkio renovacija 295098,35 193879,62 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0080 

Kauno apskrities Globos ir ugdymo centro pastato ir šilumos ūkio 
renovacija 

424862,96 310149,96 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0081-
03 

VšĮ Vilniaus rajono centrin÷s poliklinikos pastato renovacija 
(rekonstrukcija) 

708804,45 515706,99 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0088-
02 

Vilniaus lic÷jaus energetinio ūkio renovacija 306627,13 223837,80 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0089-
03 

Saugų vaikų globos namų pastato šilumos ūkio modernizavimas 197301,93 195350,83 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0105-
05 

Ignalinos rajono poliklinikos renovacijos, siekiant energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo, projektas 

371638,64 284160,53 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0109-
02 

Raseinių technologijos ir verslo mokyklos pastato energetinio ūkio 
modernizavimas 

428675,09 312932,81 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0110-
03 

Lazdijų rajono Veisiejų vidurin÷s mokyklos energetinio ūkio 
modernizavimas 

518607,17 341822,78 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0118-
02 

Rietavo vaikų lopšelio- darželio pastato renovacija (rekonstrukcija) ir 
energetinio ūkio modernizavimas 

214249,99 140855,93 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0126-
03 

Kauno medicinos universiteto Kardiologijos instituto išorinių atitvarų 
(langų, durų, sienų, stogo) bei šilumos punkto renovacija 

284302,73 281491,26 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0129-
02 

Anykščių J.Biliūno gimnazijos pastato renovacija(rekonstrukcija) ir 
energetinio ūkio modernizavimas 

278215,70 184899,94 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0131 

Lazdijų Motiejaus Gustaičio vidurin÷s mokyklos energetinio ūkio 
modernizavimas 

546424,35 358362,57 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0133 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Radviliškio Lizdeikos 
gimnazijoje 

508248,96 458745,37 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-04/0137-
03 

LTU TMI Panev÷žio ekspertinio skyriaus pastato ir inžinerinių sistemų 
rekonstrukcija 

179396,59 130959,52 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0142-
01 

Taurag÷s Žalgirių vidurin÷s mokyklos pastato renovacija 
(rekonstrukcija) 

469374,90 322633,29 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0144-
02 

VšĮ “Utenos apskrities ligonin÷” pastatų energetikos sistemų ir išorinių 
atitvarų rekonstrukcija 

307571,58 224527,25 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0145-
01 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Šilal÷s Stepono Dariaus ir 
Stasio Gir÷no vidurin÷je mokykloje 

486770,77 319808,33 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0146 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Šilal÷s rajono Kaltin÷nų 
Aleksandro Stulginskio vidurin÷je mokykloje 

462449,92 303829,60 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0147-
02 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Šilal÷s rajono Kv÷darnos 
Kazimiero Jauniaus vidurin÷je mokykloje 

246234,03 161775,76 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0150-
02 

Kauno ryšininkų mokyklos mokomųjų pastatų energetikos ūkio 
renovacija 

354965,31 233212,21 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0151-
01 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Šilal÷s rajono Upynos 
vidurin÷je mokykloje 

235742,14 154882,59 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0152 

Žemaitijos kolegijos Rietavo fakultetų pastatų renovacija 
(rekonstrukcija) 

851889,11 558136,50 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0155-
01 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Šilal÷s rajono Pajūrio 
vidurin÷je mokykloje 

466515,58 306500,74 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0156 

Pakražančio vidurin÷s mokyklos energetinio ūkio renovacija 395562,27 288760,46 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0159-
04 

Šilal÷s raj. Bijotų Dionizo Poškos pagrindin÷s mokyklos šilumos ūkio 
ir pastato renovacija 

169187,51 107883,26 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0161 

„VšĮ Var÷nos pirmin÷s sveikatos priežiūros centro pastato energetinio 
ūkio renovacija“ 

212946,15 139905,62 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0165-
02 

Energijos efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimas VšĮ 
,,Karoliniškių poliklinika “ 

666323,73 659734,47 
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1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0168-
01 

K÷dainių rajono Pel÷dnagių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos ir 
Akademijos ambulatorijų pastatų  išorinių atitvarų ir  energetikos 
sistemų rekonstrukcija 

273559,84 179728,81 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0170-
02 

Alytaus kolegijos pastatų renovacija, siekiant padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą 

615864,68 407320,58 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0172 

Lazdijų darželio - mokyklos ,,Kregždut÷”energetinio ūkio 
modernizavimas 

203097,43 133079,04 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0176-
06 

Akmen÷s rajono Papil÷s S.Daukanto vidurin÷s mokyklos pastato 
energetinio ūkio modernizavimas 

744457,25 559486,08 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0182-
01 

Veršvų vidurin÷s mokyklos energetinio ūkio renovacija 856464,03 625218,74 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0184-
02 

VšĮ “Klaip÷dos apskrities ligonin÷”Konsultacin÷s poliklinikos  
energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir patikimumo užtikrinimas 

314367,48 229488,26 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0186-
03 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas VšĮ Klaip÷dos apskrities 
ligonin÷s Skuodo filiale 

333546,68 219140,17 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0195-
01 

Troškūnų K. Inčiūros vidurin÷s mokyklos pastato renovacija 
(rekonstrukcija) ir energetinio ūkio modernizavimas 

501033,53 333092,61 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0197 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kauno maisto pramon÷s 
mokykloje 

23033,36 23033,36 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0205-
01 

Pag÷gių vaikų globos namų renovacija (rekonstrukcija) 517072,36 377462,82 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0208-
01 

Šilut÷s pensionato gyvenamojo pastato energetinio ūkio 
modernizavimas 

148870,77 108675,66 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0209 

Šalčininkų rajono savivaldyb÷s Eišiškių 1-osios vidurin÷s mokyklos 
pastato  renovacija 

345189,23 231098,32 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0214 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Klaip÷dos sutrikusio 
vystymo kūdikių namuose 

114303,35 108610,87 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0229 

„VšĮ Šilut÷s ligonin÷ energetinio ūkio renovacija“ 655651,65 478625,70 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0240-
06 

Viešosios įstaigos Mažeikių ligonin÷s pastato renovacija 868856,28 860887,24 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0268-
01 

Jonavos vaikų lopšelio-darželio "Pakalnut÷" rekonstrukcija ir šilumos 
ūkio renovacija 

137659,29 100491,28 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0270 

Kauno rajono švietimo ir kultūros įstaigų išorinių atitvarų remontas 40801,44 19360,28 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0272-
04 

Telšių senelių globos namų pastato renovacija, siekiant padidinti 
energijos vartojimo efektyvumą 

149190,93 98018,44 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0273 

Tryškių seniūnijos pastato energetinio ūkio renovacija, pritaikant 
patalpas vaikų lopšelio-darželio ir kultūros centro veiklai 

61122,57 40157,53 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0283 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas VšĮ “Prienų ligonin÷s“ 
pastatuose 

515128,44 338439,38 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0284-
01 

„Prienų “Žiburio“ gimnazijos renovacija (rekonstrukcija)“ 250610,81 157004,16 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0285 

„Šilut÷s pradin÷s mokyklos energetinio ūkio renovacija“ 645857,83 471476,21 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0291-
01 

VšĮ Žiegždrių psichiatrijos ligonin÷s Naujojo gydomojo korpuso 
energetinio ūkio renovacija 

772704,88 564074,56 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0293 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Širvintų rajono švietimo 
įstaigose 

261873,49 145899,15 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0308-
04 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Vilniaus Emilijos 
Pliateryt÷s pagrindin÷ mokykla 

435115,51 317634,32 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0323-
03 

Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos pastatų energetinio 
ūkio modernizavimas 

142672,12 98943,11 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0325-
01 

Jonišk÷lio G.Petkevičait÷s - Bit÷s vidurin÷s mokyklos pastato 
atnaujinimas ir energetinio ūkio modernizavimas 

287052,31 188593,37 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0326-
01 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Mažeikių rajono Ukrinų ir 
Žemal÷s pagrindin÷se mokyklose 

274167,02 180127,73 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0330-
05 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Rusn÷s specialiojoje 
internatin÷je mokykloje 

375259,43 273939,39 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0335-

Joniškio žem÷s ūkio mokyklos mokomojo ir bendrabučio pastatų 
renovacija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą 

868860,03 860935,01 
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02 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0339-
03 

Kap÷nų pagrindin÷s mokyklos pastato atnaujinimas ir energetinio ūkio 
modernizavimas 

183451,73 126331,79 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0343-
01 

Energijos efektyvumo didinimas Kazlų Rūdos pradin÷je ir Plutiškių 
vidurin÷je mokykloje 

701854,56 461118,40 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0346-
01 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Radviliškio lopšelyje- 
darželyje "Žvaigždut÷" ir Radviliškio rajono Baisogalos mokykloje- 
darželyje 

563411,84 411290,64 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0349 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Simno vaikų darželio 
pastate 

162710,84 118778,92 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0353 

Biržų rajono Papilio pagrindin÷s mokyklos pastatų ir šilumos ūkio 
rekonstravimas, siekiant efektyvinti šilumos energijos suvartojimą 

525626,34 306965,78 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0355 

Šilumin÷s energijos vartojimo efektyvumo didinimas Panev÷žio 
Vytauto Žemkalnio gimnazijoje 

751548,23 493767,20 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0357-
04 

Šiaulių rajono Kužių vidurin÷s mokyklos pastato energetinių sistemų 
tobulinimas 

731830,30 480812,47 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0363-
07 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas KMU bendrabučio Nr. 2, 
odontologijos ir farmacijos mokomosios baz÷s "Salvija" ir gamybin÷s 
baz÷s pastatuose 

965453,59 663127,35 

1.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.2.4-01-05/0365-
11 

Lietuvos energetikos instituto šiluminių mainų ir branduolinių įrenginių 
laboratorinio-administracinio pastato (10C 3/b) remontas 

592918,51 562147,73 

1.3   Aplinkos kokyb÷s gerinimas ir žalos aplinkai prevencija 38583779,72 25934419,43 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-01-04/0001-
01 

Aplinkos monitoringo ir prevencijos stiprinimas 713823,85 535367,89 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-01-04/0002-
06 

Klaip÷dos regiono aplinkos tyrimų laboratorijos pasirengimas 
akreditavimui 

765176,09 573882,07 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-01-04/0003-
02 

Valstyb÷s institucijų, vykdančių buveinių ir paukščių apsaugai svarbių 
teritorijų monitoringą bei priežiūrą, sustiprinimas 

478055,10 358541,33 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-01-04/0004-
01 

Saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų parengimas 599820,95 449865,71 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-01-04/0005-
04 

Saugomų teritorijų tvarkymas ir priežiūra 3262619,28 2446964,45 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-01-04/0006-
02 

Bešeimininkių pastatų saugomose teritorijose demontavimas, pažeistų 
teritorijų rekultivavimas bei objektų atkūrimas 

401522,37 301141,78 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-01-04/0007-
01 

Galimybių likviduoti ekologines avarijas, susijusias su naftos 
išsiliejimais jūroje, studijos ir technin÷s bei konkursin÷s 
dokumentacijos įrangai įsigyti parengimas 

9499,54 7124,65 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-02-04/0011-
03 

Visuomen÷s aplinkosauginis ugdymas TV laidose “Prad÷k nuo savęs” 85974,17 64480,63 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-02-04/0012 

Didžiosios Dailid÷s teritorijos, užterštos sunkiaisiais metalais, 
išvalymas ir sutvarkymas 

47649,58 35737,21 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-02-04/0014 

Aplinkosaugin÷ televizija internete 51143,55 38357,59 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-02-04/0015-
01 

Dotnuv÷l÷s ir Smilgos upelių ir jų krantų gamtosauginis tvarkymas bei 
išvalymas nuo kenksmingų medžiagų 

26602,38 19951,78 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-02-04/0018-
01 

Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas Kupos up÷s sl÷nio teritorijoje 191906,79 141781,89 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-02-04/0019-
01 

Lietuvos Baltijos pajūrio juostos atkūrimas ir išsaugojimas 1619903,67 1214927,75 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-02-04/0025 

Visuomen÷s informavimo apie aplinką centro sukūrimas Kauno miesto 
savivaldyb÷je 

44808,07 33606,12 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-02-04/0026-
02 

Vandens išteklių išsaugojimas ateities kartoms 47383,25 35537,41 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-02-04/0030 

Visuomen÷s informavimas apie Aplinkosauginio švietimo fondo 
vykdomas programas ir Lietuvoje įgyvendinamų programų vystymas 

60165,56 45124,26 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-02-04/0031-
01 

Šiaulių miesto Talšos ežero pietin÷s dalies valymas, I etapas 123142,50 92356,95 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-02-04/0032 

Šiaulių miesto informacijos apie aplinką valdymo ir sklaidos sistemos 
sukūrimas 

37542,13 28156,47 
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1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-02-04/0035-
01 

Chemin÷s medžiagos mus supančioje aplinkoje - nuo supratimo prie 
veiksmų. 

38882,62 29161,96 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-02-04/0036-
02 

Šešup÷s up÷s vagos ruožo Marijampol÷s miesto centre valymas 32662,40 24496,44 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-02-04/0040-
01 

ES Paukščių ir Buveinių direktyvų propagavimas: aplinkosaugin÷s 
informacijos sklaida ir ekologinis jaunimo švietimas skatinant 
informacinių technologijų naudojimą 

51345,14 38508,85 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-03-05/0001-
01 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo bei tvarkymo 
sistemos pl÷tra ir rekonstravimas Rečionių gyvenviet÷je (gyvenviet÷je 
iki 500 gyventojų) 

440015,35 252485,94 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-03-05/0013 

Akmen÷s rajono Papil÷s seniūnijos Pelkel÷s kaimo vandentiekio ir 
nuot÷kų tinklų tvarkymas 

1020376,61 433292,15 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-03-05/0017-
02 

Lazdijų rajono Krosnos gyvenviet÷s vandens tiekimo ir buitinių 
nuotekų kanalizavimo bei vandenvalos sistemų įrengimas 

1247072,66 855273,78 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-03-05/0025-
01 

Mažeikių rajono Auksūdžio gyvenviet÷s vandens tiekimo ir nuotekų 
tinklų bei valymo įrenginių statyba 

882828,33 595909,21 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-03-05/0033-
01 

Biržų rajono Kirdonių kaimo gyvenviet÷s nuotekų surinkimo sistemos 
vystymas 

766473,73 531117,66 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-03-05/0036-
01 

Žuvinto biosferos rezervato taršos mažinimas sukuriant Ąžuolinių 
kaimo vandentvarkos infrastruktūrą 

997104,49 547363,64 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-03-05/0048-
02 

Švenčionių rajono savivaldyb÷s Pavover÷s ir Pašamin÷s gyvenviečių 
vandentvarkos tobulinimas 

731707,80 406097,82 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-03-05/0051-
01 

Geriamojo vandens ir nuotekų sistemų statyba Karalių, Kisiniškių ir 
Vokišk÷lių kaimuose 

584518,94 356067,72 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-03-05/0052 

Tęstinis projektas "Raseinių rajono Kalnujų gyvenviet÷s inžinerinių 
tinklų išpl÷timas", II etapas 

308677,92 184479,27 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-03-05/0064-
01 

Akmen÷s rajono Akmen÷s seniūnijos Akmen÷s II kaimo vandentiekio 
ir kanalizacijos tinklų įrengimas, užterštos teritorijos išvalymas ir 
rekreacin÷s zonos su vandens telkiniu įrengimas 

520858,78 282163,55 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-03-05/0065 

Med÷kšių gyvenviet÷s vandentiekio ir buitinių nuotekų surinkimo 
sistemų įrengimas 

474437,60 265508,44 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-03-05/0068-
02 

Geriamojo vandens ir nuotekų sistemų įrengimas Pryšmančių 
gyvenviet÷je 

1009069,36 477726,73 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-03-05/0072-
02 

Vandentvarkos sistemų įrengimas Adomyn÷s kaime, Kupiškio rajone 597602,09 335270,29 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-03-05/0075-
02 

"Vandentvarkos sistemų įrengimas Pal÷ven÷l÷s kaime, Kupiškio 
rajone" 

525443,02 301238,24 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-03-05/0081-
01 

Biržų r. Pačeriaukšt÷s gyvenviet÷s vandentvarkos sistemos pl÷tra 704518,55 495192,72 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-03-05/0087-
01 

Pasvalio rajono Tetirvinų kaimo geriamo vandens tiekimas ir nuotekų 
tvarkymas 

1168309,20 458314,97 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-03-05/0089-
01 

Pasvalio rajono Kalno kaimo geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų 
tvarkymas 

793638,87 553079,86 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-04-05/0001-
01 

Saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų parengimas 574991,25 431243,44 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-04-05/0002-
02 

Apleistų pastatų likvidavimas 434028,82 325521,61 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-04-05/0003-
02 

Saugomų teritorijų tvarkymas ir priežiūra 2 5006642,72 3754982,04 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-04-05/0004-
02 

Aplinkos monitoringo ir prevencijos stiprinimas 1157902,28 868426,71 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-04-05/0005-
03 

Aplinkos apsaugos sistemos laboratorijų stiprinimas 922177,08 691632,81 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0002 

"Klaip÷dos miesto visuomen÷s informavimas ir įtraukimas į atliekų 
tvarkymą" 

48268,93 32581,53 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0003-
01 

"Prevencin÷s švietimo sistemos prieš gaisrą sukūrimas ir įgyvendinimas 
Šiaulių regione" 

31924,19 23943,14 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0004-
01 

"Visuomen÷s aplinkosauginio švietimo sistemos Šiaulių apskrityje 
sukūrimas bei įgyvendinimas" 

52713,74 34104,38 
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1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0005 

Visuomen÷s informavimas apie pavojingų bei elektros ir elektronin÷s 
įrangos atliekų tvarkymą 

48413,36 36310,02 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0006 

Visuomen÷s įtraukimas į taršos mažinimo problemų spręndimą Trakų 
rajone 

34784,86 23479,78 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0007-
01 

Lentvario ežero pietin÷s dalies praeities taršos padarinių pašalinimas 456876,30 308391,54 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0008 

Marijampolio pesticidų sand÷lio užterštos teritorijos įvertinimo studija 27933,85 20950,39 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0009 

Nemenčios upelio ankstesnių taršos padarinių likvidavimas 184920,06 117331,72 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0010-
01 

Gavaičio ežero buvusios taršos padarinių likvidavimas 342346,52 231083,92 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0011 

Ukmerg÷s karinio miestelio teritorijos sutvarkymas 22494,58 16870,94 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0012 

Mažeikių rajono gyventojų švietimas ir skatinimas dalyvauti aplinkos 
apsaugos procese 

13250,31 8447,07 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0013 

Taurag÷s apskrities savivaldybių gyventojų švietimas ir informavimas 
atliekų tvarkymo klausimais 

32708,67 24531,50 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0014 

Visuomen÷s informavimas apie atliekų ir nuotekų tvarkymo problemų 
sprendimo būdus 

41323,81 30992,86 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0016-
02 

Varnakos upelio baseino dalies, esančios Jonavos mieste, išvalymas ir 
sutvarkymas 

442692,89 249014,68 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0017 

Buvusios raketin÷s baz÷s Gulbiniškių kaime praeities taršos padarinių 
nustatymas 

23756,08 17817,06 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0018-
01 

Jonavos gyventojų švietimas atliekų tvarkymo srityje 61524,22 36615,75 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0019 

Sanžil÷s up÷s sutvarkymo galimybių studija 15708,08 11781,06 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0020 

Nev÷žio up÷s išvalymas nuo praeities taršos kenksmingomis 
medžiagomis užteršto dumblo 

105485,11 58939,77 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0021 

Aplinkosauginis visuomen÷s švietimas 27778,85 19792,41 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0022 

Visuomen÷s informavimas miškų apsaugos, racionalaus miško 
naudojimo ir atkūrimo klausimais 

57615,58 43211,68 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0025 

Šeimenos ir Vilkaujos upių vagų Vilkaviškio mieste valymas 25312,79 18984,59 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0026-
01 

Masčio ežero praeities taršos padarinių pašalinimas 482367,38 321980,31 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0027 

Tryškių pesticidų sand÷lio užterštos teritorijos įvertinimas 21000,64 15750,48 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0028-
01 

Nev÷žio up÷s ir krantų valymas bei gamtosauginis tvarkymas K÷dainių 
miesto teritorijoje 

365808,18 219484,86 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0029 

Didžiulio ežero praeities taršos padarinių likvidavimas 509506,14 343916,69 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0031-
02 

Jiesios up÷s gamtosauginis sutvarkymas 232245,42 155720,79 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0032-
03 

Sudot÷lio ežero gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo 
kenksmingų medžiagų 

27979,03 19935,09 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0034 

Kuršių marių akvatorijos prie Ledų rago išvalymas (laivų kapin÷s) 27169,25 20376,94 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0035 

Plung÷s mieste esančio užteršto vandens telkinio būkl÷s įvertinimas, 
reikalingų gerinimo priemonių tyrimams/studijoms atlikimas bei 
užteršto vandens telkinio dokumentacijos, reikalingos valymui bei 
sutvarkymui, parengimas 

17726,82 13295,11 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0036 

Alytaus regiono visuomen÷s informavimas ir mokymas apie aplinkos 
apsaugą: atliekų tvarkymas 

54377,50 38839,41 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0037 

Aplinkosauginis švietimas - Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos 
įgyvendinimo s÷km÷s pagrindas 

44642,26 33481,69 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0038-
01 

Galimybių studijos "L÷vens up÷s išvalymas nuo praeities taršos 
Pasvalio mieste" parengimas 

15955,31 8974,86 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0039-
01 

Didžiosios Dailid÷s teritorijos, užterštos sunkiaisiais metalais, 
išvalymas ir sutvarkymas (II etapas) 

538864,39 367407,54 
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1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0040 

Kelm÷s miesto Kražant÷s tvenkinio bei Kražant÷s up÷s dalies 
užterštumo tyrimai ir išvalymo galimybių studijos parengimas 

22602,53 12713,93 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0041-
01 

Derežnyčios upelio praeities taršos padarinių pašalinimas ir ekologin÷s 
būkl÷s bei rekreacinių galimybių gerinimas 

413135,80 278866,69 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0042-
01 

Visuomen÷s informavimo programos "Siekime mažiausios taršos 
degalin÷se" parengimas ir įgyvendinimas, skatinant Lietuvos gyventojų 
aplinkosauginį švietimą 

31392,96 20688,07 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0043-
01 

Marijampol÷s savivaldyb÷s Jevonio upelio sl÷nių būkl÷s tyrimas bei 
gamtosauginio tvarkymo priemonių galimybių studijios parengimas 

18326,58 11432,09 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0045 

Pastauninko upelio tvenkinių Kretingos mieste išvalymas 19790,30 11132,05 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0046-
01 

Vilkyškių vandens telkinio taršos būkl÷s tyrimas bei jos mažinimo 
priemonių galimybių studijos parengimas 

19993,63 14995,22 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0047 

Asociacijos "Infobalt EPA" Lietuvos gyventojų aplinkosauginio 
švietimo, susijusio su elektros ir elektronin÷s įrangos atliekomis, 
skatinimas 

53985,60 40489,20 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0049-
02 

Šiaulių miesto Talkšos ežero pietin÷s dalies valymas II etapas 1037901,45 570704,09 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0050 

Siesart÷s up÷s baseino dalies, esančios Mol÷tų mieste, išvalymas, 
gamtosauginis sutvarkymas ir pritaikymas visuomenin÷ms reikm÷ms 

18032,78 11428,28 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0053-
01 

Visuomen÷s informavimas ir mokymas - aplinkos kokyb÷s gerinimo ir 
žalos aplinkai prevencijos priemon÷ (VIMAK) 

40992,75 24032,54 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0054-
01 

Visuomen÷s informavimas apie aplinką laikraštyje "Žalioji Lietuva" ir 
skatinimas dalyvauti aplinkos apsaugos procesuose 

57411,76 43058,82 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0055-
01 

Rietavo Oginskių dvaro sodybos parko vandenų sistemos užterštumo 
nustatymas ir investicinio projekto teritorijos sutvarkymui parengimas 

22067,65 14895,59 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0056 

Aplinkai naudingų pirkimų skatinimas Kauno regione 51724,05 38793,04 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0058-
01 

Druskonio ežero išvalymo galimybių studija 15022,10 9576,59 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0060-
01 

Visuomen÷s švietimas apie genetiškai modifikuotus organizmus 56921,57 42691,18 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0061 

Visuomen÷s informavimo apie biodegalų ekologinę naudą programos 
parengimas ir įgyvendinimas, siekiant Lietuvoje skatinti biodegalų 
vartojimą 

37937,74 26531,82 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0062 

Visuomen÷s informavimas ir dalyvavimo skatinimas įgyvendinant 
Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo planą 

37650,66 28238,00 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0063-
02 

Agluonos up÷s ir jos sl÷nių gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo 
kenksmingų medžiagų 

672577,91 428768,42 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0064-
01 

Informuota visuomen÷ - darnios pl÷tros garantas 43998,79 32999,09 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0065-
01 

IS "AIVIKS" pl ÷tros galimybių studijos parengimas, siekiant užtikrinti 
visuomen÷s informavimą apie aplinką 

30074,14 22555,61 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0066-
01 

Leidinio apie Lietuvos gamtinę aplinką, būklę, procesus ir raidą 
paruošimas 

48534,09 36400,56 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0067-
01 

Kompleksinio visuomen÷s informavimo apie aplinką centro sukūrimas 
ir diegimas 

123922,55 84415,14 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-05-06/0068-
01 

"Žaliųjų" pirkimų, atliekų vengimo bei rūšiavimo suvokimas ir 
skatinimas viešajame ir verslo sektoriuose 

50982,54 38236,90 

1.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.3.0-06-06/0001-
01 

Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimo II etapas 1665300,25 1248975,19 

1.4   Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir modernizavimas 50238547,37 40190837,51 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0002-
01 

Salantų ambulatorijos modernizavimas ir paslaugų kokyb÷s gerinimas 145513,99 116411,19 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0003-
03 

Žemaičių Naumiesčio ambulatorijos  modernizavimas ir paslaugų 
kokyb÷s gerinimas 

111437,88 89150,30 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0004-
02 

A.Briedžio medicinos kabineto modernizavimas ir paslaugų kokyb÷s 
gerinimas 

37597,71 30078,17 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0006-
03 

Kartenos PSPC ambulatorijų  modernizavimas ir paslaugų kokyb÷s 
gerinimas 

154145,91 123316,73 
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1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0007-
04 

Kretingos PSPC ambulatorijų  modernizavimas ir paslaugų kokyb÷s 
gerinimas 

213371,22 170696,98 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0008-
01 

Pajūrio ambulatorijos modernizavimas ir paslaugų pl÷tra 100742,50 80594,00 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0009-
02 

Kv÷darnos ambulatorijos modernizavimas ir paslaugų pl÷tra 105486,82 84389,46 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0010-
02 

Šv÷kšnos pirmin÷s sveikatos priežiūros centro modernizavimas ir 
paslaugų pl÷tra 

80027,40 64021,92 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0011-
02 

Mos÷džio pirmin÷s sveikatos priežiūros centro modernizacija ir 
paslaugų kokyb÷s gerinimas 

118220,52 94576,41 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0012-
06 

Skuodo pirmin÷s sveikatos priežiūros centro bei Barstyčių ir Ylakių 
ambulatorijų modernizavimas ir paslaugų kokyb÷s gerinimas 

318698,07 254958,45 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0013-
06 

Šilut÷s pirmin÷s sveikatos priežiūros centro modernizavimas ir 
paslaugų kokyb÷s gerinimas 

182274,19 145819,35 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0014-
01 

Neringos pirmin÷s sveikatos priežiūros centro modernizavimas ir 
paslaugų pl÷tra 

123045,57 98436,46 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0015-
03 

V.Paulauskien÷s šeimos klinikos modernizavimas ir paslaugų kokyb÷s 
gerinimas 

42247,73 33798,18 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0016-
01 

Laukuvos ambulatorijos modernizavimas ir paslaugų pl÷tra 93960,95 75168,76 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0017-
02 

Šilal÷s pirmin÷s sveikatos priežiūros centro modernizavimas ir 
paslaugų pl÷tra 

231017,56 184814,05 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0018-
01 

Kaltin÷nų pirmin÷s sveikatos priežiūros centro modernizavimas ir 
paslaugų pl÷tra 

76833,58 61466,86 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0019-
01 

UAB ”Šilal÷s šeimos gydytojo praktika” medicinos technologijų baz÷s 
atnaujinimas bei pacientų aptarnavimo kokyb÷s gerinimas 

72186,31 57748,69 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0020-
02 

Taurag÷s   pirmin÷s sveikatos priežiūros centro veiklos 
modernizavimas 

391203,39 312962,71 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0021-
01 

Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s Priekul÷s pirmin÷s sveikatos priežiūros 
centro modernizavimas 

138284,15 110627,31 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0022-
04 

Gargždų pirmin÷s sveikatos priežiūros centro modernizavimas 447798,26 358238,61 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0024-
02 

Lolitos Samuolien÷s ambulatorijos modernizavimas ir 
restruktūrizavimas 

104471,52 83577,22 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0025-
04 

Bendrosios praktikos gydytojų paslaugų infrastruktūros pl÷tra ir 
modernizavimas Marijampol÷s apskrities Sasnavos seniūnijoje 

104645,22 83716,18 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0026-
04 

Bendrosios praktikos gydytojų paslaugų infrastruktūros pl÷tra ir 
modernizavimas Marijampol÷s apskrities Liudvinavo seniūnijoje. 
Paslaugų kokyb÷s ir prieinamumo gerinimas 

106697,02 85357,62 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0027-
03 

Kazlų Rūdos pirmin÷s sveikatos priežiūros centro modernizavimas 276111,73 220889,39 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0028-
05 

UAB Mažonien÷s medicinos kabineto infrastruktūros modernizavimas, 
iš dalies finansuojant Europos Sąjungai ir remiant Lietuvos Respublikai 

77131,10 61704,88 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0029-
01 

Kompleksinis Kybartų PSPC modernizavimas užtikrinant pl÷tros 
galimybes 

58248,65 46598,92 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0030-
02 

Bendrosios praktikos gydytojų paslaugų kokyb÷s ir prieinamumo 
gerinimas Šunskų seniūnijoje Marijampol÷s savivaldyb÷je 

97478,63 77982,90 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0031-
04 

Pag÷gių savivaldyb÷s viešųjų BPG paslaugų pl÷tra ir modernizavimas 168620,32 134896,26 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0033-
02 

Vainuto ambulatorijos modernizavimas 126626,70 101301,36 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0035-
03 

Onos Gurevičien÷s šeimos klinikos modernizavimas bei teikiamų 
paslaugų kokyb÷s gerinimas 

16616,63 13293,30 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0036-
03 

Vilijos Kazlien÷s įmon÷s „Jūsų sveikata“ teikiamų paslaugų kokyb÷s ir 
prieinamumo gerinimas 

97985,32 78388,26 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0037-
03 

Kalvarijos pirmin÷s sveikatos priežiūros centro modernizavimas 194375,81 155500,65 
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1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0038-
02 

VĮ Sangrūdos ambulatorijos restruktūrizavimas ir modernizavimas 
BPG ir BPG odontologo veiklai 

73480,10 58784,08 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0039-
02 

N.Dungveckien÷s šeimos klinikos pirmin÷s sveikatos priežiūros 
paslaugų kokyb÷s gerinimas Jurbarko rajono kaimo gyventojams 

61239,20 48991,37 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0040-
03 

Rasuol÷s Klusevičien÷s ambulatorijos  teikiamų paslaugų kokyb÷s ir 
prieinamumo gerinimas 

87770,91 70216,73 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0043-
02 

Lukšių ambulatorijos modernizavimas, patalpų renovacija, BPG 
kabinetų įrengimas, aprūpinimas ryšio priemon÷mis ir informacin÷mis 
technologijomis 

129307,80 103446,24 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0045-
01 

Griškabūdžio ambulatorijos modernizavimas, patalpų renovacija, BPG 
kabinetų įrengimas, aprūpinimas ryšio priemon÷mis ir informacin÷mis 
technologijomis 

128837,82 103070,26 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0046-
04 

Viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirmin÷s sveikatos priežiūros 
centro modernizavimas 

137293,68 109834,94 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0047-
04 

Vilkaviškio pirmin÷s sveikatos priežiūros centro paslaugų 
infrastruktūros pl÷tra ir modernizavimas 

502771,07 402216,86 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0048-
02 

Taurag÷s apskrities Jurbarko rajono kaimo ir atokių vietovių pirmin÷s 
sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimas 

596698,16 477358,53 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0052-
04 

R.Bernoto PSPC teikiamų pirmin÷s sveikatos priežiūros paslaugų 
kokyb÷s gerinimas Marijampol÷s rajono gyventojams 

101537,33 81229,87 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0053-
01 

„Ž. Vosylien÷s šeimos gydytojo klinikos bendrosios praktikos gydytojų 
paslaugų infrastruktūros pl÷tra ir modernizavimas Marijampol÷s 
apskrities Kazlų Rūdos savivaldyb÷je“ 

35316,85 28253,48 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0055-
01 

PSP paslaugų kokyb÷s gerinimas T.Švedko Gydytojos kabineto 
pacientams ir Skirsnemun÷s seniūnijos gyventojams, steigiant 
gydytojos kabineto filialą 

37201,09 29760,88 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0058-
01 

BPG paslaugų tinklo pl÷tra, modernizuojant V.R.Petkinien÷s IĮ 
“Philema“ Jurbarke ir Girdžiuose 

76687,74 61350,19 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0060-
02 

Sveikatos priežiūros paslaugų Jurbarko rajone gyventojams 
prieinamumo ir kokyb÷s gerinimas 

8193,64 6554,91 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0061-
03 

„UAB „Kretingos šeimos medicinos centro modernizavimas“ 61178,48 48942,79 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-01-04/0064-
02 

Bendrosios praktikos gydytojų paslaugų tinklo pl÷tra ir 
modernizavimas 

59733,63 47786,90 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-02-04/0001-
09 

Rytų ir pietryčių Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirštamumo nuo 
širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo modernizuojant ir optimizuojant 
sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas, 
projektas 

24162422,67 19329938,14 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0001-
04 

Kelm÷s rajono pirmin÷s sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimas 788773,33 631018,67 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0002-
01 

Kintų ambulatorijos, Vent÷s bei Sakučių medicinos punktų 
modernizavimas bei paslaugų kokyb÷s gerinimas, įkuriant 
V.Prielgausko šeimos gydytojo kabinetą 

85636,96 68509,56 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0004-
03 

"Kaimo pacientų aptarnavimo kokyb÷s ir paslaugų prieinamumo 
didinimas Vilijos Lekešien÷s įmon÷je" 

85998,76 68799,01 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0005-
02 

"Bendrosios praktikos gydytojų paslaugų infrastruktūros pl÷tra ir 
modernizavimas Radviliškio rajone" 

460595,12 368476,09 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0006-
02 

„Kretingal÷s ambulatorijos modernizacija ir paslaugų kokyb÷s 
gerinimas“ 

132044,27 105635,42 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0007-
04 

"Sedos PSPC teikiamų paslaugų  infrastruktūros pl÷tra ir 
modernizavimas" 

176063,92 140851,13 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0008-
03 

"UAB „Plung÷s sveikatos centras“ modernizacija ir paslaugų kokyb÷s 
gerinimas" 

348243,89 278595,11 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0009-
02 

"A.Zamulskio gydymo įmon÷s „Pulsas“ modernizacija ir paslaugų 
kokyb÷s gerinimas" 

220578,00 176462,40 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0010-
04 

"Rietavo PSPC modernizavimas ir paslaugų kokyb÷s gerinimas" 113319,81 90655,84 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0011-
03 

VšĮ Židikų PSPC infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų pl÷tra 182552,68 146042,15 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0012-
05 

Tirkšlių PSPC infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų pl÷tra 191676,94 153341,55 
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1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0013-
05 

UAB „Telšių sveikata“ modernizacija ir paslaugų kokyb÷s gerinimas 277058,34 221646,67 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0014-
01 

"BPG kabineto modernizavimas ir paslaugų kokyb÷s gerinimas" 38004,19 30403,35 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0015-
06 

VšĮ Joniškio pirmin÷s sveikatos priežiūros centro modernizacija ir 
paslaugų kokyb÷s gerinimas 

836736,61 669389,29 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0016-
03 

VšĮ Ariogalos pirmin÷s sveikatos priežiūros centro modernizacija ir 
paslaugų kokyb÷s gerinimas 

207484,76 165987,81 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0018-
01 

Skuodo pirmin÷s sveikatos priežiūros centro medicinos punktų 
modernizacija ir paslaugų kokyb÷s gerinimas 

93625,84 74900,67 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0019-
03 

Šiaulių rajono pirmin÷s sveikatos priežiūros sistemos modernizavimas 
ir paslaugų kokyb÷s gerinimas 

908200,34 726560,27 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0020-
03 

„Pakruojo rajono pirmin÷s sveikatos priežiūros sistemos modernizacija 
ir paslaugų kokyb÷s gerinimas“ 

616964,31 493571,45 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0021 

N.Dungveckien÷s šeimos klinikos pirmin÷s sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumo gerinimas ir optimizavimas Jurbarko rajono 
kaimo gyventojams” 

33895,69 27116,55 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0023-
05 

VšĮ Telšių rajono pirmin÷s sveikatos priežiūros centro modernizacija ir 
paslaugų kokyb÷s gerinimas 

735535,80 588428,64 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0024 

VšĮ Luok÷s pirmin÷s sveikatos priežiūros centro modernizacija ir 
paslaugų kokyb÷s gerinimas 

88115,98 70492,78 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0025-
01 

R. Dirginčien÷s bendrosios praktikos gydytojo kabineto modernizacija 
ir paslaugų kokyb÷s gerinimas 

96824,61 77459,69 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0027-
04 

Juknaičių ambulatorijos modernizacija ir paslaugų kokyb÷s gerinimas 187780,46 150224,36 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0028-
03 

A.Klišonio komercin÷s firmos „Inesa“ sveikatos priežiūros paslaugų 
infrastruktūros modernizacija ir paslaugų kokyb÷s gerinimas 

320760,81 256608,65 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0029 

Dr. A. Biržiškos sveikatos namų modernizacija ir paslaugų kokyb÷s 
gerinimas 

36037,91 28830,33 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0030-
01 

Ventos ambulatorijos modernizacija ir paslaugų kokyb÷s gerinimas 101224,70 80979,76 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0031-
05 

Kruopių ambulatorijos modernizacija ir paslaugų kokyb÷s gerinimas 138090,79 110472,63 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0032-
04 

"L.M. Šilgalien÷s įmon÷s "Sveikata" modernizacija ir paslaugų kokyb÷s 
gerinimas" 

79645,85 63716,68 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0034-
01 

Bendrosios praktikos gydytojų paslaugų infrastruktūros pl÷tra ir 
modernizavimas Akmen÷s rajono savivaldyb÷je 

211735,83 169388,66 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0037 

Bendrosios praktikos gydytojų paslaugų infrastruktūros pl÷tra ir 
modernizavimas Kalvarijos rajono savivaldyb÷je 

68245,95 54596,76 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0039-
04 

Pag÷gių PSPC BPG paslaugų pl÷tra ir modernizavimas 170603,48 136482,78 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0041-
01 

VšĮ Marijampol÷s pirmin÷s sveikatos priežiūros centro bendrosios 
praktikos gydytojų paslaugų infrastruktūros pl÷tra ir modernizavimas 

205466,80 164373,44 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0045-
04 

VšĮ Gelgaudiškio ambulatorijos modernizavimas 181529,88 145223,90 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0048-
01 

Pirmin÷s sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimas ir 
optimizavimas VšĮ Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre 

89041,10 71232,88 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0049-
04 

VšĮ Palangos pirmin÷s asmens sveikatos priežiūros centro 
modernizacija ir paslaugų kokyb÷s gerinimas 

241069,13 192855,30 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0050-
02 

Šilal÷s rajono pirmin÷s asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
gerinimas, modernizuojant medicinos punktus 

167986,00 134388,80 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0051 

Salantų pirmin÷s sveikatos priežiūros centro Grūšlauk÷s BPG kabineto 
įrengimas ir paslaugų kokyb÷s gerinimas 

41294,09 33035,28 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0052 

Paupių pirmin÷s sveikatos priežiūros centro modernizacija ir paslaugų 
kokyb÷s gerinimas 

142862,27 114289,81 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0053-
03 

Akmen÷s rajono pirmin÷s sveikatos priežiūros centro modernizacija ir 
paslaugų kokyb÷s gerinimas 

160488,02 128390,42 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0054-
03 

VšĮ ,,Mažeikių senamiesčio PSPC” modernizavimas 370460,80 296368,64 
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1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0057 

UAB „Sveikatos darna“ bendrosios praktikos gydytojų kabinetų 
modernizavimas, paslaugų kokyb÷s ir prieinamumo gerinimas 

129675,34 103740,27 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0061-
03 

VšĮ Raseinių pirmin÷s sveikatos priežiūros centro modernizavimas 931325,11 745060,09 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0065-
04 

Rokiškio pirmin÷s asmens sveikatos priežiūros centro modernizavimas 
ir paslaugų kokyb÷s gerinimas 

744167,50 595334,00 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0066-
03 

VšĮ Panev÷žio rajono savivaldyb÷s poliklinikos kaimo bendrosios 
praktikos gydytojų paslaugų infrastruktūros gerinimas ir 
modernizavimas 

1212745,42 970196,33 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0067-
03 

Biržų rajono savivaldyb÷s poliklinikos modernizacija ir paslaugų 
kokyb÷s gerinimas 

1290482,58 1032386,06 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0068-
02 

„ VšĮ Kretingos pirmin÷s sveikatos priežiūros centro padalinių 
modernizacija ir paslaugų kokyb÷s gerinimas“ 

154012,20 123209,76 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0070 

VšĮ Kupiškio rajono savivaldyb÷s pirmin÷s asmens sveikatos priežiūros 
centro modernizacija ir paslaugų kokyb÷s gerinimas 

655519,64 524415,71 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0071 

VšĮ Varnių pirmin÷s sveikatos priežiūros centro modernizacija ir 
paslaugų kokyb÷s gerinimas 

102131,50 81705,20 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0072-
01 

VšĮ Krekenavos pirmin÷s sveikatos priežiūros centro modernizacija ir 
paslaugų kokyb÷s gerinimas 

196099,96 156879,96 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0073-
04 

D.Zaleskien÷s ambulatorijos modernizavimas ir paslaugų kokyb÷s 
gerinimas 

130535,25 104428,20 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0074-
02 

Lino Bieliausko šeimos klinikos modernizavimas, gerinant paslaugų 
kokybę ir prieinamumą Marijampol÷s savivaldyb÷s gyventojams 

57723,59 46178,87 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0075-
05 

Taurag÷s rajono PSPC modernizavimas, 2005 334059,51 267247,61 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0076-
07 

VšĮ Pasvalio pirmin÷s asmens sveikatos priežiūros centro 
modernizacija ir paslaugų kokyb÷s gerinimas 

1267222,47 1013777,97 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0079-
02 

VšĮ Kriūkų ambulatorija modernizavimas 78239,10 62591,28 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0080-
02 

UAB BIRŽŲ ŠEIMOS GYDYTOJŲ CENTRO  TEIKIAMŲ 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ  KOKYBöS GERINIMAS, 
PASLAUGŲ PLöTRA IR MODERNIZAVIMAS 

55543,37 44434,69 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0086 

BPG paslaugų pl÷tra ir modernizavimas Vaidos Sireikien÷s įmon÷je 89792,84 71834,27 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0087-
02 

Gižų ambulatorijos BPG paslaugų kokyb÷s ir jų prieinamumo 
gerinimas 

46988,24 37590,60 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0089-
04 

Kazlų Rūdos pirmin÷s sveikatos priežiūros centro paslaugų 
infrastruktūros pl÷tros II etapas 

82818,28 66254,63 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0090-
01 

IĮ Jurgitos Jankauskien÷s šeimos gydytojų centro paslaugų pl÷tra, 
restruktūrizacija ir modernizavimas, siekiant pagerinti bendrosios 
praktikos gydytojų paslaugų prieinamumą Šiaulių apskrities 
gyventojams 

58839,57 47071,65 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0092-
02 

“Piktup÷nų medicinos punkto pertvarkymas į BPG kabinetą” 84950,89 67960,72 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0093-
01 

PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBöS IR 
PRIEINAMUMO GERINIMAS MODERNIZUOJANT RöKYVOS 
AMBULATORIJĄ 

134189,90 107351,92 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0094-
03 

VšĮ Lek÷čių ambulatorijos modernizavimas 94749,75 75799,80 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0095-
03 

UAB "PIRMOSIOS VILTIES" KLINIKOS BPG PASLAUGŲ 
PLöTRA IR MODERNIZAVIMAS 

111494,42 89195,54 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0096-
04 

IĮ G. Radavičiaus klinikos pl÷tra ir modernizavimas 131550,02 105240,02 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0097-
03 

VšĮ Šakių pirmin÷s asmens sveikatos priežiūros centro paslaugų 
infrastruktūros pl÷tra ir modernizavimas 

380378,39 304302,71 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0098-
03 

VšĮ Papil÷s ambulatorijos modernizavimas 139439,74 111551,79 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0099-
01 

Kidulių ambulatorijos modernizavimas 224761,89 179809,51 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0100-
02 

"Virbalio ambulatorijos modernizavimas" 80722,72 64578,18 
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1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0101-
01 

Vištyčio ambulatorijos modernizavimas 103847,31 83077,85 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0102-
04 

Šeimos klinikos „Gutavita“  teikiamų pirmin÷s asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų pl÷tra 

122354,76 97883,80 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0103-
01 

VšĮ Plokščių ambulatorijos modernizavimas 71096,13 56876,90 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0106 

UAB Staniūnų gatv÷s šeimos gydytojų centro BPG kabinetų 
infrastruktūros atnaujinimas 

82207,42 65765,93 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0108-
03 

Jurbarko rajono pirmin÷s sveikatos priežiūros centro modernizacija ir 
paslaugų pl÷tra 

169873,88 135899,10 

1.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.4.0-03-05/0111-
05 

UAB R. Burnicko BPG kabinetas  pirmin÷s sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumo gerinimas ir optimizavimas Rokiškio rajono 
gyventojams 

183982,14 147185,71 

1.5   Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studij ų, socialinių paslaugų 
infrastrukt ūros pl÷tra 

129937238,38 98084256,21 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0007 

Panev÷žio neįgaliųjų savarankiškumo dienos centro investicinio 
projekto rengimas 

8254,16 6603,33 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0009 

Mišrių socialinių paslaugų pl÷tra Var÷nos rajone 9431,76 7545,41 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0012 

Socialin÷s adaptacijos ir resocializacijos centras 7097,38 5677,90 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0014-
01 

Technin÷s paramos projektas Socialinių paslaugų dienos centro 
Griškabūdyje investiciniam projektui parengti 

6958,47 5566,77 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0015 

Technin÷s paramos projektas Socialinių paslaugų pl÷tros centro 
Kačergin÷je investiciniam projektui parengti 

7998,73 6398,98 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0017 

Dienos centras seniems žmon÷ms, sergantiems Alzheimerio ir 
Parkinsono ligomis bei senatvine demencija 

8688,60 6950,88 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0019 

Buvusių medicinos įstaigų patalpų  pritaikymas socialinių paslaugų 
teikimui 

8059,05 6447,24 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0021-
01 

Rumšiškių dienos centro įkūrimo investicinio projekto parengimas 7354,90 5883,92 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0022 

Kupiškio bendruomen÷s centro investicinio projekto rengimas 7848,70 6278,96 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0023 

Investicinio projekto “Dienos užimtumo paslaugų centro Pasvalyje 
įkūrimas“ parengimas 

7980,63 6384,44 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0024 

Zarasų neįgaliųjų savarankiškumo ir adaptacijos paslaugų centras 8398,98 6719,18 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0030 

Pilnatv÷ vaikystei 6455,09 5164,07 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0031 

Alytaus miesto dienos užimtumo centro veiklos gerinimas 8885,54 7108,43 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0032-
01 

Profesin÷s reabilitacijos infrastruktūros pl÷tros techninis projektas 21049,75 16839,80 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0034-
01 

NESTACIONARIOS DIENOS GLOBOS PASLAUGOS KLAIPöDOS 
MIESTE 

7501,18 6000,94 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0036 

Vilkaviškio socialin÷s pagalbos centro investicinis projektas 7957,69 6366,15 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0037 

Mišrių socialinių paslaugų dienos centras “Pastog÷” 5635,72 4508,57 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0039 

Dienos centro įsteigimo poreikio ir galimybių analiz÷ 8451,11 6760,89 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0044 

Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra Akmen÷s 
rajono socialinių paslaugų namuose 

12537,48 10029,98 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0045-
02 

Reabilitacijos paslaugų  infrastruktūros pl÷tra Ignalinos rajone: 
galimybių analiz÷ 

7951,23 6360,98 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0046 

Mišrių socialinių paslaugų dienos centro ‘‘ PINIAVA ‘‘ investicinio 
projekto    parengimas 

5635,72 4508,57 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0047 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS PANEVöŽIO RAJONE 8253,88 6603,11 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0048-
01 

Pilotinių profesin÷s reabilitacijos centrų modelio žmon÷ms su psichikos 
negalia materialin÷s baz÷s sukūrimas ir stiprinimas 

8949,26 7159,41 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-05-04/0049-
01 

Nestacionarių socialinių psichosocialin÷s reabilitacijos paslaugų 
žmon÷ms su psichikos negalia teikimui materialin÷s baz÷s sukūrimas ir 
stiprinimas 

8949,26 7159,41 
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1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-06-04/0004-
02 

Paramos šeimai tarnyba 157185,01 125748,00 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-06-04/0006-
03 

Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra Marijampol÷s 
apskrityje 

652209,44 521767,56 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-06-04/0007-
01 

Dienos centro Fabijoniškių pensione įkūrimas žmon÷ms, turintiems 
senatv÷s psichikos sutrikimų 

346659,36 277327,49 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-06-04/0009-
03 

Neįgaliųjų dienos centro „Šviesos arka“ kūrimas 480169,02 384135,21 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-06-04/0012 

Užimtumo ir socialin÷s reabilitacijos centro įkūrimas 149908,95 119927,16 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-06-04/0013-
04 

Darbo rinkos mokymo tinklo infrastruktūros pl÷tra neįgaliųjų 
profesin÷s reabilitacijos poreikių tenkinimui 

971560,25 777248,20 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-06-04/0014-
04 

Pastato Druskininkuose, Veisiejų g. 17, pritaikymas nestacionarių 
socialinių paslaugų pl÷trai Druskininkų savivaldyb÷je 

298869,69 239095,76 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-06-04/0016-
02 

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ 
socialinių paslaugų centro pastato Vilniuje rekonstrukcija 

277238,37 221790,70 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-06-04/0020-
06 

Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos infrastruktūros Alytaus apskrityje 
sukūrimas 

1782395,85 1425916,68 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-06-04/0024-
02 

Dienos centro įkūrimas ir socialinių paslaugų sutrikusio intelekto 
asmenims prieinamumo didinimas Šilal÷s rajone 

621403,42 497122,74 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-06-04/0025-
04 

Infrastruktūros pritaikymas socialinių paslaugų tinklo pl÷tojimui 
Klaip÷dos rajone 

1206096,86 964877,48 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0002 

Dienos užimtumo ir laisvalaikio centras žmon÷ms, turintiems sunkią 
psichikos negalią 

6158,36 4926,69 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0003 

„Investicinio projekto „Šeimos krizių centro Pasvalio rajone įkūrimas“ 
parengimas “ 

8978,22 7182,58 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0004 

Projekto „Švenčionių rajono Socialinių paslaugų centro,  Paslaugų  
asmenims grįžusiems iš įkalinimo įstaigų tarnybos veiklos pl÷tra“ 
parengimas. 

7756,02 6204,82 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0005 

Investicinio projekto „Krizių centras smurtą patyrusioms moterims ir jų 
vaikams Kauno mieste“ parengimas 

9847,08 7877,66 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0006 

Šeimos ir vaiko krizių centro investicinis projektas 5502,78 4402,22 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0008 

Investicinio projekto „Liolių senelių namų dienos globos padalinio 
įkūrimas“ parengimas 

7729,38 6183,50 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0009 

Investicinio projekto „Panev÷žio vaikų abilitacinio ugdymo centro 
pl÷tra“ parengimas 

8439,53 6751,62 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0010 

Mišrių socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tros Akmen÷s rajono 
socialinių paslaugų centre investicinis projektas 

7746,47 6197,17 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0014-
01 

Investicinio projekto „Dienos socialin÷s globos paslaugų sutrikusio 
intelekto vaikams infrastruktūros pl÷tra“ parengimas 

7790,78 6232,62 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0020 

Investicinio projekto „Anykščių rajono  dienos užimtumo centro 
įkūrimas“ parengimas 

9293,91 7435,13 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0021 

Investicinio projekto "Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro 
infrastruktūros pl÷tros investicinis projektas" parengimas 

7758,34 6206,67 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0022 

Investicinio projekto „Bernardinų bendruomen÷s socialinių paslaugų 
centras“ parengimas 

10715,94 8572,75 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0024-
01 

Investicinio projekto ,,Bendruomen÷s namai-mišrių socialinių paslaugų  
centras” parengimas 

5705,51 4564,41 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0025 

"Mažeikių rajono gyventojų socialinių paslaugų poreikio nustatymas ir 
investicinio projekto socialinių paslaugų centro infrastruktūros 
sukūrimui parengimas" 

10440,80 8352,64 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0026 

Investicinio projekto „Socialinių paslaugų rizikos grup÷s vaikams 
Trakų rajone pl÷tra ir tobulinimas: specializuoto centro  vaikams su 
elgesio sutrikimais sukūrimas" parengimas 

10498,73 8398,98 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0030-
01 

Investicinio projekto "Kv÷darnos parapijos senelių globos namų 
struktūrinio padalinio – trumpalaik÷s socialin÷s globos centro – 
įkūrimas" parengimas 

7240,50 5792,40 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0033 

Alzhaimerio liga sergančių žmonių dienos socialin÷s globos įstaigos 
įkūrimas Marijampol÷s apskrityje 

9088,86 7271,08 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0034 

Finansin÷ parama Jurbarko socialinių paslaugų centro nestacionarių 
paslaugų pl÷tros investiciniam projektui parengti 

9123,03 7298,42 
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1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0035 

Investicinio projekto parengimas - socialin÷s globos padaliniui, 
teikiančiam dienos ir trumpalaikę socialinę globą įkūrimui, Pag÷gių 
savivaldyb÷s senelių globos namuose 

9267,84 7414,27 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0036 

„Pastato rekonstrukcijos, pritaikant jį Paramos šeimai tarnybos veiklai, 
investicinis projektas“ 

7761,82 6209,45 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0037 

Investicinio projekto rengimas projektui  „Savarankiško gyvenimo 
namų  „Karačiūnai“ steigimas ir pl÷tra“ 

10136,70 8109,36 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0038 

Investicinio projekto rengimas projektui „Socialinių paslaugų centro 
sutrikusio intelekto asmenims ir jų šeimos nariams infrastruktūros 
Šiaulių rajone pl÷tra“ 

10715,94 8572,75 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0039-
01 

Investicinio projekto „Trakų neįgaliųjų užimtumo centro pl÷tra“ 
parengimas 

9267,84 7414,27 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0040 

Nestacionarių socialinių paslaugų neįgaliems ir sutrikusio intelekto 
vaikams infrastruktūros gerinimo ir pl÷tros Biržų rajone investicinis 
projektas 

4856,93 3885,54 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0041 

Projekto „Pusiaukel÷s namai“ investicinio projekto parengimas 8097,78 6478,22 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0042 

Globos ir paramos centro vaikams Panev÷žio rajone investicinis 
projektas 

5870,60 4696,48 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0043 

Investicinio projekto "Sutrikusios raidos vaikų institucionalizacijos 
prevencija" parengimas 

9847,08 7877,66 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0045 

Pagyvenusių asmenų socialin÷ globa Žmogaus socialin÷s integracijos 
centre Taurag÷s rajone 

9861,56 7889,25 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0048 

Šeimos namų paslaugų pl÷tros investicinio projekto parengimas 9754,40 7803,52 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0053 

“Paslaugų socialin÷s rizikos šeimoms ir jų vaikams pl÷tros Kauno 
mieste poreikių ir galimybių analiz÷“ 

10704,07 8563,25 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-08-05/0055 

Investicinio projekto "Nestacionarių socialinių paslaugų centras 
Ukmerg÷je" parengimas 

10715,94 8572,75 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0001-
01 

Socialinių paslaugų dienos centro Griškabūdyje įkūrimas 519049,27 394477,45 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0002-
03 

Kaišiadorių rajono nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros 
pl÷tra 

852435,93 647851,31 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0004-
04 

Rumšiškių vaikų dienos centro reorganizavimas į Rumšiškių dienos 
centrą 

911730,98 692915,54 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0005-
02 

Alytaus miesto dienos užimtumo centro veiklos gerinimas 604616,46 459508,51 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0017-
03 

Socialinių paslaugų pl÷tra Širvintų rajone 570217,78 433365,51 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0025-
02 

Nestacionarių mišrių socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra Visagino 
savivaldyb÷je 

216773,87 164748,14 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0029-
03 

„Socialinių paslaugų centro įkūrimas Var÷noje“ 1002631,80 762000,17 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0030-
02 

„Kauno rajono krizių centro įkūrimas“ 335733,31 255157,31 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0033-
02 

„Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra Kazlų Rūdos 
savivaldyb÷je“ 

335107,48 254681,68 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0034-
01 

„Linkuvos socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namų 
įkūrimas“ 

462212,96 351281,85 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0037-
02 

“Dienos centro “Šviesa” socialin÷s reabilitacijos paslaugų pl÷tra” 801251,03 608950,78 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0038-
06 

Socialin÷s adaptacijos ir resocializacijos centras 452418,32 343837,92 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0041-
05 

Nepilnamečių nuteistųjų socialin÷s integracijos į visuomenę centras 1148255,22 872673,97 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0042-
01 

Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro patalpų rekonstrukcija 
plečiant nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą Joniškio rajone 

130679,03 99316,06 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0045-
01 

„Reabilitacijos paslaugų infrastruktūros pl÷tra Ignalinos rajone, 
įgyvendinant projektą „Reabilitacijos paslaugų infrastruktūros pl÷tra 
Ignalinos rajone: galimybių analiz÷“ 

577204,36 438675,32 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0048-

Čižiūnų socialinių paslaugų centro įkūrimas 755780,73 574393,35 
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03 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0050-
03 

„Nestacionarių mišrių socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra kuriant 
Socialinių paslaugų centrą Zarasų rajone“ 

729935,42 554750,92 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0051-
04 

Dienos socialin÷s globos ir reabilitacijos centro suaugusiems asmenims 
su negalia įkūrimas K÷dainių rajone 

508432,15 386408,43 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0053-
04 

„Dienos centras senyvo amžiaus žmon÷ms, sergantiems Alzheimerio ir 
Parkinsono ligomis bei senatvine demencija” 

562089,31 427187,87 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0055-
02 

„Biržų rajono socialinių paslaugų centro infrastruktūros pl÷tra“ 768542,51 584092,31 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0056-
01 

„Pilnatv÷ vaikystei“ 245904,92 186887,74 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0057-
03 

„Telšių dienos centras“ 859344,24 653101,62 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0058-
02 

„Dienos užimtumo centro Pasvalyje įkūrimas“ 758018,59 576094,13 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-09-05/0059-
03 

„Krizi ų centro steigimas Plung÷s nakvyn÷s namuose“ 504702,96 383574,25 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-10-05/0005 

Profesin÷ reabilitacija Rokiškio socialin÷s paramos centre 9817,02 7853,61 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-10-05/0006 

Investicinio projekto „Asmenų su fizine ir protine negalia profesin÷s 
reabilitacijos infrastruktūros pl÷tra Klaip÷dos mieste“ parengimas 

10629,05 8503,24 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-10-05/0007 

Investicinio projekto „Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos 
infrastruktūros pl÷tra Palangos reabilitacijos ligonin÷je“ parengimas 

9068,87 7255,10 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-10-05/0008 

Investicinio projekto „Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centro 
infrastruktūros pl÷tra“ parengimas 

10571,13 8456,90 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-13-05/0001-
01 

Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos infrastruktūros kūrimas Taurag÷s 
apskrityje 

578058,81 462447,05 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-13-05/0002-
03 

„Asmenų su sunkia fizine negalia profesin÷s reabilitacijos 
infrastruktūros pl÷tra Lietuvoje“ 

2001516,86 1601213,49 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-13-05/0004-
03 

Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos centro įkūrimas VšĮ Šiaulių darbo 
rinkos mokymo centro baz÷je 

1352985,51 1082388,41 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-13-05/0009-
04 

Profesin÷s reabilitacijos centro žmon÷ms su psichikos negalia 
materialin÷s baz÷s sukūrimas 

1415948,31 1132758,65 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-14-06/0001-
03 

Darbo biržų infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų pl÷tra 5751338,79 4313504,09 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-14-06/0002-
05 

„Lietuvos darbo rinkos mokymo ir konsultavimo sistemos 
infrastruktūros gerinimas, modernizuojant regioninius darbo rinkos 
mokymo ir konsultavimo centrus“ 

12082212,00 8918904,47 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-01-04/0009-
01 

„ Medžiagų ir konstrukcijų tyrimo centro atnaujinimas“ 378491,11 283868,33 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-01-04/0011-
05 

Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos  mokslo ir studijų infrastruktūros 
modernizavimas Lietuvos žem÷s ūkio universitete 

1316036,66 987027,50 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-01-04/0013-
04 

Lietuvos jūreivyst÷s kolegijos infrastruktūros pl÷tra 617702,74 463277,05 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-01-04/0014-
06 

Tarpdisciplininių tyrimų eksperimentin÷s baz÷s stiprinimas 
medžiagotyros, biotechnologijos ir aplinkotyros srityse 

3047651,75 2285738,81 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-01-04/0021-
04 

Formaliam ir neformaliam gamtamoksliniam švietimui skirtos 
infrastruktūros pl÷tra ir bazin÷s įrangos modernizavimas Vytauto 
Didžiojo universitete ir Lietuvos miškų institute 

718554,50 538915,88 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-01-04/0023-
05 

BIBLIOREG: Akademin÷ biblioteka kuria besimokantį regioną 3410172,72 2557629,54 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-01-04/0025-
02 

Ląstelių ir audinių tyrimų infrastruktūros pl÷tra kardiologijoje 1285594,08 964195,56 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-01-04/0027-
09 

Vaikų gerov÷s srities specialistų rengimui bei kvalifikacijos k÷limui 
būtinos infrastruktūros sukūrimas Vilniaus pedagoginiame ir Klaip÷dos 
universitetuose 

833475,30 625106,47 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-01-04/0032-
04 

LITNET‘o regioniniai centrai 1284872,97 963654,72 
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1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0001 

Projekto ,,Mokymosi aplinkos modernizavimas ir mokymosi galimybių 
išpl÷timas Kaišiadorių žem÷s ūkio mokykloje“investicinio projekto 
parengimas 

9847,08 7385,31 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0002 

Žeimelio žem÷s ūkio mokyklos infrastruktūros atnaujinimo projekto 
dokumentacijos parengimas 

9267,84 6950,88 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0003 

Eduardo Balsio menų gimnazijos socialinių paslaugų infrastruktūros 
pl÷tros investicijų projekto parengimas. 

6950,88 5213,16 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0004 

Investicinio projekto (galimybių analiz÷s) Gelgaudiškio specialiosios 
internatin÷s mokyklos mokymo infrastruktūros pl÷trai parengimas 

4720,23 3540,17 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0005-
01 

ESAMOS TURIZMO PASLAUGŲ TIEKIMO BAZöS 
REKONSTRUKCIJA IR PRITAIKYMAS PRAKTINIAM 
MOKYMUI 

7404,28 5220,16 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0006 

Parama projekto “Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančio 
eksperimentinių gyvūnų veislyno statyba, esminis vivariumų ir tyrimų 
sistemos modernizavimas”dokumentacijai rengti 

9847,08 7385,31 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0007-
01 

“Matematikos ir informatikos fakulteto  tyrimų ir studijų baz÷s  pl÷tra” 
Investicinis projektas 

8238,54 5870,04 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0008 

Investicinio projekto „Geoinformacinių sistemų (GIS) specialistų 
rengimo infrastruktūros pl÷tra, orientuojantis į technologines inovacijas 
ir eurointegraciją“ ES struktūriniams fondams parengimas 

10435,59 7591,99 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0009 

Smalininkų aukštesniosios žem÷s ūkio mokyklos mokymo 
infrastruktūros atnaujinimas 

11845,46 8645,06 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0010 

Investicinio projekto parengimas, skatinant profesinio mokymo baz÷s 
modernizavimą Pamario karšte. 

8429,55 6322,16 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0011-
01 

“Nanotechnologijų ir medžiagotyros centras (NanoTechnas)” 
Investicinis projektas 

10404,29 7413,10 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0012 

Šiaulių kolegijos sveikatos fakulteto pastatų pritaikymas neįgaliųjų 
poreikiams 

8659,64 6494,73 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0013 

Gruzdžių žem÷s ūkio mokyklos infrastruktūros pl÷tra rekonstruojant 
mokymo paslaugų kompleksą 

8659,64 6494,73 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0016 

Amatų mokyklos “Sodžiaus meistrai”mokomojo-administracinio 
komplekso investicinio projekto parengimas 

9754,40 7110,88 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0017-
01 

“Bazin÷s įrangos atnaujinimas ir virtualiosios erdv÷s 
eksperimentiniams įgūdžiams lavinti sukūrimas specialistų rengimui 
prioritetin÷se mokslo kryptyse (BAZEK)” Investicinis projektas 

13860,08 9875,23 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0018-
01 

OPTOMOS: Optoelektronikos technologijų pl÷tra mokslui ir 
studijoms” Investicinis projektas 

9018,48 6763,86 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0020 

Kretingos technologijos ir verslo  mokyklos infrastruktūros ir paslaugų 
pl÷tra 

10476,05 7461,78 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0021 

Pajūrio žem÷s ūkio  mokyklos infrastruktūros ir paslaugų pl÷tra 11278,96 7970,24 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0022 

Klaip÷dos laivininkų  mokyklos infrastruktūros ir paslaugų pl÷tra 10678,82 7602,28 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0023-
01 

Klaip÷dos aukštesniosios policijos mokyklos infrastruktūros gerinimas 
bei mokymosi aplinkos modernizavimas 

8946,36 6508,44 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0024 

Klaip÷dos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos infrastruktūros 
gerinimas bei mokymosi aplinkos modernizavimas 

8207,25 5970,74 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0026 

Kauno medicinos universiteto (KMU) Slaugos ir reabilitacijos mokslo 
ir studijų baz÷s sukūrimo investicijų projekto parengimas 

7343,03 5474,29 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0027-
01 

„Parama projektų dokumentacijai rengti“ valstybin÷s svarbos projektui 
„Pedagoginių psichologinių tarnybų pl÷tra“ 

11292,28 8469,21 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0029 

Vandenilio energetikos technologijų centras 11943,06 8688,60 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0030 

„Šiaulių regiono darnaus vystymosi instituto įkūrimo ir pl÷tros 
investicinio projekto rengimas“ 

15349,86 8991,25 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0031 

Regioninio inovatyvių technologijų centro pl÷tra 10339,43 7599,54 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0032 

Utenos regioninio profesinio mokymo centro mokomojo korpuso ir 
mokomųjų dirbtuvių pastatų renovacijos ir bazin÷s įrangos įsigijimo  
investicinio projekto parengimas 

10183,17 7591,61 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0033 

Mokyklos modernizavimo galimybių studijos projektas 9171,11 6878,33 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0034 

Nacionalinio kamieninių ląstelių centro įkūrimas 11584,80 8688,60 
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1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0036-
01 

Vilniaus universiteto bibliotekos nenaudojamų patalpų rekonstrukcijos 
investicinis projektas 

7354,30 5515,73 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0037 

“Odontologin÷s priežiūros specialistų rengimo baz÷s  infrastruktūros 
bei įrangos modernizavimo investicijų projekto parengimas” 

9902,11 7370,78 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0040 

Projekto „Žolinių pašarų kokyb÷s steb÷senos infrastruktūros pl÷tra 
Lietuvoje“ investicinis projektas 

4912,33 3684,24 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0041 

Investicijų projekto Vilniaus kolegijos teikiamai paraiškai Europos 
regionin÷s pl÷tros fondo paramai pa gal BPD 1.5 priemonę “Vilniaus 
kolegijos mokomojo viešbučio baz÷s sukūrimas”parengimas 

5877,54 3967,38 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0043-
02 

Dokumentacijos rengimas ES struktūriniams fondams, siekiant 
atnaujinti profesinio mokymo bazę, pritaikant paklausioms 
specialyb÷ms Ukmerg÷s technologijų ir verslo mokykloje 

10093,26 7569,94 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0046-
02 

Kauno Statybininkų mokyklos reabilitacinio profesinio mokymo 
skyriaus infrastruktūros pl÷tros, pritaikymo neįgaliesiems investicijų 
projekto parengimas. 

9858,67 7024,27 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0047 

Investicino projekto(galimybių studijos)“ Anykščių rajono švietimo 
kokyb÷s gerinimas, modernizuojant mokymosi aplinką ir optimizuojant 
švietimo infrastruktūrą“ parengimas 

13105,30 9828,98 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0049 

Studijų ir mokslinių tyrimų infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos 
veterinarijos akademijoje ir LVA Veterinarijos institute 

13988,65 8603,10 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0052 

Projekto „Kultūros filosofijos ir meno instituto, Socialinių tyrimų 
instituto ir Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro 
infrastruktūros atnaujinimas“ dokumentacijos parengimas 

8570,73 6428,04 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0054 

LKKA bazių modernizavimas, pritaikant jas specialistų rengimui rinkos 
sąlygomis (dokumentacijos rengimas) 

14481,00 10860,75 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0055 

Studijų infrastruktūros pl÷tojimas ir bazin÷s įrangos atnaujinimas, jas 
pritaikant sunkias fizines negalias turinčių studentų specialiesiems 
poreikiams LKKA 

10670,18 7602,53 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0057 

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos 
rekonstrukcijos ir bazin÷s (laboratorin÷s, profesin÷s ir specializuotos) 
įrangos atnaujinimo investicijų projekto parengimas 

9845,81 7384,35 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0062 

Investicinio projekto rengimas projektui „Komercinių specialybių 
pirminio ir tęstinio profesinio mokymo kokyb÷s gerinimas, 
modernizuojant materialinę profesinio mokymo bazę“. 

4071,19 2992,28 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0063 

Mokymosi visą gyvenimą tinklo sukūrimo Panev÷žio rajone 
investicinio projekto parengimas 

7414,27 5560,70 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0064 

Klaip÷dos turizmo mokyklos praktinio mokymo infrastruktūros, 
bazin÷s įrangos atnaujinimas, užtikrinant aukštą teikiamų paslaugų 
kokybę, atsižvelgiant į darbo rinkos pokyčius. 

6950,88 5213,16 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0065-
02 

Vytauto Didžiojo universiteto neakivaizdinio ir tęstinio mokymo 
palaikymo bei neformaliai įgytų kompetencijų įteisinimo centras su 
biblioteka 

7344,76 5508,57 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0067 

Ekosistemų ir klimato tyrimų laboratorijos modernizavimas 5105,16 3828,87 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0068 

Investicinio projekto rengimas projektui Infrastruktūros ir bazin÷s 
įrangos atnaujinimas, siekiant sudaryti kokybiškas sąlygas mokymuisi 
visą gyvenimą, Panev÷žio regiono gyventojams 

9993,63 7292,90 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0069-
01 

Investicijų projekto parengimas mokymosi aplinkos gerinimo Šiaulių 
miesto bendrojo lavinimo mokyklose projektui. 

8678,37 6508,78 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0070 

Investicinio projekto „Gamtamokslinių žinių pateikimo metodikos ir 
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo bei studentų gamybin÷s praktikos 
baz÷s atnaujinimas  Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre“ 
dokumentacijos rengimas 

9447,41 7085,55 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0071 

Investicinio projekto (galimybių studijos) Tarptautinių studijų centrui 
parengimas 

11720,92 8685,20 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0073 

Investicijų projekto rengimas suvirintojų ir automobilių k÷bulų 
remontininkų profesinio rengimo baz÷s atnaujinimui, prapl÷timui ir 
modernizavimui 

5614,57 4210,93 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0074 

Technin÷s pakraipos darbuotojų profesinio rengimo aplinkos 
modernizavimo investicijų projekto rengimas 

7239,92 5429,94 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0076-
01 

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro pl÷tros 
investicinio projekto parengimas 

12900,96 9675,72 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-02-04/0079 

Akmen÷s rajono savivaldyb÷s Suaugusiųjų mokymo centro 
infrastruktūros ir paslaugų  pl÷tra 

11584,80 8688,60 
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1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-03-04/0004-
06 

Statybininkų rengimo baz÷s modernizavimas 1449919,02 1087439,26 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-03-04/0009-
04 

Automobilių techninio eksploatavimo ir baldų bei medienos dirbinių 
gamybos praktinio mokymo baz÷s modernizacija Taurag÷s profesinio 
rengimo centre 

1350090,42 1012567,81 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-03-04/0010 

Gruzdžių žem÷s ūkio mokyklos praktin÷s baz÷s žem÷s ūkio technikai ir 
technologinei įrangai sukūrimas 

1523677,15 1142757,86 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-03-04/0011-
04 

Plung÷s žem÷s ūkio ir verslo mokyklos infrastruktūros ir paslaugų 
pl÷tra 

426036,68 319527,51 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-03-04/0012-
06 

Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos infrastruktūros 
pl÷tra, siekiant užtikrinti  naujai kuriamų ir atnaujinamų profesinio 
mokymo programų įgyvendinimą 

162893,39 122170,04 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-03-04/0015-
01 

Respublikinių moksleivių technin÷s kūrybos rūmų renovacija – 
profesinio ugdymo kokyb÷s gerinimas 

413082,71 309812,03 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-03-04/0016-
04 

Rengiamos kvalifikuotų miško darbininkų sistemos, atitinkančios ES 
standartus, infrastruktūros pl÷tra Lietuvoje. 

429096,62 321822,46 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-03-04/0017-
03 

Ugniagesių gelb÷tojų mokyklos su pratybų lauku mokomosios baz÷s 
sukūrimas 

1737699,50 1303274,63 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-03-04/0026-
01 

Laboratorijų įrangos, reikalingos m÷sos perdirb÷jui parengti, 
atnaujinimas 

231481,89 173611,42 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-03-04/0029-
04 

Lygių galimybių specialiųjų poreikių moksleiviams užtikrinimas, 
modernizuojant Šiaulių rajono Pavenčių vidurin÷s mokyklos fizinę 
aplinką ir gerinant mokyklos infrastruktūrą 

244026,18 183019,63 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-04-04/0004-
03 

Lietuvos akademin÷s e-leidybos sistemos sukūrimas 971801,31 728850,98 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-04-04/0005-
05 

Informacin÷mis ir komunikacin÷mis technologijoms grįsto nuotolinio 
mokymosi tinklo pl÷tra Lietuvoje 

1014092,64 760569,48 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-04-04/0006-
06 

Nacionalinis lazerių mokslo ir technologijų centras 854103,55 640577,66 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-04-04/0007-
04 

Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centro sukūrimas 1115204,47 836403,35 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-04-04/0008-
03 

Žem÷s ir miškų ūkio augalų biotechnologinių tyrimų tinklas 1398600,89 1048950,67 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-04-04/0009-
03 

Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos akademin÷s dalies 
sukūrimas ir bandomasis įdiegimas 

816693,30 612519,98 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-07-04/0002-
03 

Švietimo centrų infrastruktūros pl÷tra 2611335,69 1958501,77 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-07-04/0003-
02 

Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) 
sukūrimas ir pl÷tojimas 

2668277,34 2001208,01 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0003-
01 

Utenos regioninio profesinio mokymo centro mokymo infrastruktūros ir 
bazin÷s įrangos atnaujinimas 

791120,86 593340,65 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0012-
03 

„Regioninio inovatyvių santechnikos ir suvirinimo technologijų centro 
infrastruktūros pl÷tra“ 

1482264,96 1111698,72 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0017 

Ugniagesių gelb÷tojų mokyklos su pratybų lauku mokomosios baz÷s 
sukūrimas 

906933,96 680200,47 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0023-
03 

„Regionin÷s Ekologinio Ūkininkavimo mokymo baz÷s sukūrimas ir 
pl÷tra VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje“ 

1077242,38 807931,78 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0028-
05 

„Mokymosi visą gyvenimą sąlygų Druskininkų savivaldyb÷je 
sukūrimas, rekonstruojant Druskininkų švietimo centro patalpas“. 

447385,69 335539,27 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0031-
03 

Automobilių mechanikų rengimo baz÷s modernizavimas 808459,90 606344,92 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0032-
03 

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro 
infrastruktūros gerinimas ir mokymosi aplinkos modernizavimas 

610858,81 458144,11 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0035-
02 

Mokymosi aplinkos modernizavimas Jurbarko rajono mokyklose 962389,54 721792,16 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0036-
03 

Pedagoginių psichologinių tarnybų pl÷tra 1305239,01 978929,26 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0037-
05 

Pastatų inžinerinių sistemų montuotojų rengimo baz÷s modernizavimas 1697203,33 1272902,50 
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1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0040-
05 

Nepilnamečių nuteistųjų socialin÷ integracija 620308,06 465231,04 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0041-
02 

K÷dainių PRC statybininkų, suvirintojų ir elektros įrenginių 
elektromechanikų rengimo baz÷s modernizavimas 

620919,67 465689,75 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0047-
02 

„Šiaulių miesto švietimo infrastruktūros pl÷tra ir pritaikymas iškritimo 
iš bendrojo lavinimo sistemos  prevencijai“ 

516854,07 387640,55 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0050-
02 

"Kelm÷s rajono Suaugusiųjų mokymo centro (SMC) pl÷tra, vykdant 
neformalųjį jaunimo ir suaugusiųjų švietimą" 

240327,90 180245,92 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0054-
02 

PROFESINIO MOKYMO INFRASTRUKTŪROS, BŪTINOS 
TEIKIAM Ų PASLAUGŲ KOKYBöS UŽTIKRINIMUI IR NAUJŲ 
PAKLAUSIŲ SPECIALYBIŲ DIEGIMUI, PLöTOJIMAS 
UKMERGöS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOJE 

2904430,55 2178322,91 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0055-
01 

Regioninio mechatronikos centro kūrimas 53202,91 39902,18 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0060-
06 

Švietimo paslaugų kokyb÷s gerinimas ir infrastruktūros pl÷tra Šiaulių 
apskrities viršininkui pavaldžiose švietimo įstaigose 

954259,32 715694,49 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0061-
01 

Informatikos ir gamtos mokslų bazin÷s įrangos atnaujinimas Lazdijų 
rajono mokslo įstaigose 

322382,92 241787,19 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0064-
02 

„Patrauklios mokymosi aplinkos kūrimas „Jaunimo“ mokykloje“. 379783,15 284837,36 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0069-
03 

Nacionalin÷s M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto artistų mokymo 
kokyb÷s gerinimas 

4675999,83 3506999,88 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0082-
02 

VšĮ Amatų mokyklos “Sodžiaus meistrai” mokomojo pastato 
rekonstrukcija ir įrengimas 

185609,83 137351,27 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0087-
03 

„Technologinio ugdymo aplinkos rekonstravimas ir modernizavimas 
užtikrinant mokinių pasirinkimo galimybes ir mokymosi nes÷km÷s 
pavojaus mažinimą pagrindiniame ir viduriniame ugdyme“ 

385170,73 288878,05 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0094-
03 

Infrastruktūros ir bazin÷s įrangos atnaujinimas, siekiant sudaryti 
Panev÷žio regiono gyventojams kokybiškas mokymuisi visą gyvenimą 
sąlygas 

1311909,02 983931,76 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0096-
02 

Turizmo aptarnavimo ir medienos apdirbimo darbuotojų profesinio 
mokymo baz÷s modernizavimas Šilut÷s turizmo ir paslaugų verslo 
mokykloje 

1395458,08 1046593,56 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0097-
04 

Klaip÷dos laivininkų mokyklos infrastruktūros ir paslaugų pl÷tra 931297,92 698473,44 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0101-
02 

Žem÷s ūkio, statybos, aptarnavimo ir paslaugų sferos darbininkų 
ruošimo infrastruktūros sukūrimas Kupiškio technologijos ir verslo 
mokykloje 

714191,58 535643,68 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0102-
04 

„Klaip÷dos policijos mokyklos infrastruktūros gerinimas bei mokymosi 
aplinkos modernizavimas“ 

956350,87 717263,15 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0106-
05 

Kurš÷nų politechnikos mokykla – modernus medienos sektoriaus 
darbuotojų rengimo centras 

530156,37 397617,28 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0107-
02 

Mokymosi aplinkos modernizavimas ir mokymosi galimybių išpl÷timas 
Kaišiadorių žem÷s ūkio mokykloje 

908952,42 681714,31 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0109-
02 

Interaktyvios mokymo įrangos įsigijimas ir įdiegimas Vilniaus 
gimnazijose 

351615,98 263711,98 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0111-
01 

Informacinių technologijų diegimas mokykloje – naujų mokymosi 
metodų naudojimo ir kūrybiškumo didinimo pagrindas 

151158,31 113368,73 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0115-
02 

Kauno statybininkų mokyklos reabilitacinio profesinio mokymo 
skyriaus infrastruktūros pl÷tra, pritaikymas neįgaliesiems 

1248047,74 936035,80 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0117-
01 

Priemonių, mažinančių “iškritimą” iš nuosekliojo mokymosi sistemos, 
kūrimas Skuodo rajone 

134235,11 100676,34 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0122-
03 

Akmen÷s rajono savivaldyb÷s suaugusiųjų mokymo centro 
infrastruktūros ir paslaugų pl÷tra 

528604,40 396453,30 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0125-
07 

Profesinio mokymo infrastruktūros pl÷tra įrengiant praktinio mokymo 
statybų aikštelę, dirbtuves ir e-mokymosi kabinetus Klaip÷dos 
statybininkų mokykloje 

678792,03 509094,02 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0127-
02 

Statybin÷s krypties specialybių profesinio rengimo baz÷s 
modernizavimas 

1219911,64 914933,73 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-12-05/0001-
01 

„Statybos srities universitetinių mokslo institutų mokslinių tyrimų 
laboratorin÷s baz÷s atnaujinimas ir pl÷tra“ 

719065,51 539299,13 
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1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-12-05/0011-
04 

„Geoinformacinių sistemų specialistų rengimo infrastruktūros pl÷tra 
orientuojantis į technologines inovacijas ir eurointegraciją” 

851023,93 638267,94 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-12-05/0013-
05 

„Bazin÷s įrangos atnaujinimas ir virtualiosios erdv÷s 
eksperimentiniams įgūdžiams lavinti sukūrimas specialistų rengimui 
prioritetin÷se mokslo kryptyse BAZEK“ 

1667421,63 1250566,22 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-12-05/0017-
01 

„Statybos, geležinkelio transporto ir dizaino sričių specialistų rengimo 
baz÷s modernizavimas“ 

648882,53 486661,90 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-12-05/0019-
02 

Matematikos ir informatikos instituto mokslinių tyrimų ir doktorantūros 
studijų infrastruktūros pl÷tra 

430042,57 322531,93 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-12-05/0023-
02 

Universitetin÷s praktinių studijų ir mokslinių tyrimų baz÷s stiprinimas 
strategin÷se moderniųjų biomokslų srityse. 

1798038,29 1348528,72 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-12-05/0025-
02 

„Odontologin÷s priežiūros specialistų rengimo baz÷s infrastruktūros bei 
įrangos modernizavimas“ 

593721,79 445291,34 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-12-05/0027-
06 

Nacionalinio lazerių mokslo ir technologijų centro pl÷tra 1940301,40 1455226,05 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-12-05/0035-
02 

Medicinos fizikinių technologijų ir nanofotonikos mokslo ir studijų 
centras 

1887567,30 1415675,47 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-12-05/0036-
01 

Fliuktuacinių procesų laboratorijų infrastruktūros esminis išpl÷timas 
fundamentiniams ir taikomiesiems greitaveikių puslaidininkinių 
prietaisų tyrimams 

929750,91 697313,19 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-12-05/0042-
05 

Alytaus kolegijos veiklos kokyb÷s gerinimas, modernizuojant 
mokymosi aplinką ir gerinant studijų infrastruktūrą 

754654,09 565990,56 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-12-05/0045-
05 

INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS BIOMASöS 
RESURSŲ VALDYMO IR KONVERSIJOS TECHNOLOGIJŲ 
MOKSLO BEI STUDIJŲ PLöTRAI 

364131,81 273098,86 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-12-05/0061-
03 

Proteomikos tyrimų infrastruktūros sukūrimas 1954663,56 1465997,67 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-12-05/0067-
03 

Nanotechnologijų ir medžiagotyros centras (NanoTechnas) 621901,69 466426,27 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-12-05/0068-
01 

Naujos molekulin÷s technologijos fundamentin÷je medicinoje pl÷tojant 
studijas ir mokslą 

1436801,84 1077601,38 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-12-05/0079-
01 

Ilgalaikių ekologinių ir biologinių mokslinių tyrimų bei monitoringo 
stočių tinklas 

462320,11 346740,09 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-12-05/0082-
03 

Nacionalinis kamieninių ląstelių centras 1175471,02 881603,26 

1.5 ERPF 
BPD2004-ERPF-
1.5.0-12-05/0087-
02 

Šiaulių kolegijos autotransporto elektronikos specialistų rengimo baz÷s 
sukūrimas 

619052,84 464289,63 

II    ŽMOGIŠK ŲJŲ IŠTEKLI Ų PLöTRA 220039980,38 164075327,83 

2.1   Įsidarbinimo geb÷jim ų ugdymas 37074594,40 27805101,56 

2.1 ESF 
BPD2004-ESF-
2.1.0-01-04/0001-
07 

Bedarbių ir asmenų, įsp÷tų apie atleidimą, profesinio rengimo pl÷tra 6848511,49 5136383,29 

2.1 ESF 
BPD2004-ESF-
2.1.0-01-04/0002-
06 

Bedarbių užimtumo r÷mimas [bedarbių užimtumo r÷mimas] 6258311,46 4693877,52 

2.1 ESF 
BPD2004-ESF-
2.1.0-01-04/0003-
02 

Lietuvos darbo biržos administracinių geb÷jimų pl÷tra 135233,55 100437,33 

2.1 ESF 
BPD2004-ESF-
2.1.0-02-05/0001-
04 

Lietuvos darbo biržos paslaugų efektyvumo tyrimai ir personalo 
kompetencijų tobulinimas 

719223,94 539417,95 

2.1 ESF 
BPD2004-ESF-
2.1.0-03-06/0001-
07 

Integracijos į darbo rinką galimybių pl÷tra 23113313,96 17334985,47 

2.2   Darbo j÷gos kompetencijos ir geb÷jim ų prisitaikyti prie poky čių ugdymas 66298005,32 47952647,47 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0001-
02 

Valstyb÷s įmon÷s " Oro navigacija" darbuotojų kompetencijos ir 
bendrųjų geb÷jimų ugdymas [Parama pramon÷s, verslo įmonių 
dirbančiųjų mokymui] 

350274,59 262705,95 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0008-
04 

Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų administracinio 
personalo mokymas, siekiant padidinti vadybos, užsienio kalbų ir 
kompiuterinio raštingumo kompetenciją. [Parama valstyb÷s ir 
savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų mokymui] 

304882,90 203468,98 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0010-
01 

KONKURENCINIŲ GEBöJIMŲ STIPRINIMAS INFORMACINIŲ 
TECHNOLOGIJŲ RINKOJE 

209015,96 156761,95 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0011 

Besimokanti Jurbarko rajono savivaldyb÷ 68528,00 48353,37 
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2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0013-
02 

Mokymo funkcijos stiprinimas ir pl÷tra darbuotojų konkurencingumo 
ugdymui 

232020,38 174015,28 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0015-
06 

Farmacijos ir medicinos įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas 242033,06 181524,79 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0016-
04 

Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos darbuotojų kompetencijos 
ugdymas 

300600,14 189184,48 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0017-
02 

UAB "Aud÷jas" darbuotojų kompetencijos ir profesinių geb÷jimų 
ugdymas, diegiant naujas gamybos technologijas ir modernizuojant 
įmon÷s gamybinę bazę. 

44703,37 33527,52 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0019-
04 

Anglų kalba – policijos pareigūnams 206056,45 120919,01 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0020-
01 

Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas 43612,92 32709,69 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0022-
01 

Verslumo ugdymas Druskininkų savivaldyb÷je ir Ignalinos AE regione 150219,39 112664,55 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0025-
06 

Druskininkų miesto paslaugų sektoriuje dirbančiųjų kvalifikacijos 
k÷limas pravedant profesionalius mokymus 

849073,22 636804,91 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0026-
02 

„Linas Agro“ įmonių grup÷s darbuotojų bendrieji mokymai 580689,18 435516,88 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0027 

Lankomosios priežiūros darbuotojų įgūdžių ugdymas, siekiant jiems 
pad÷ti prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių ir augančių darbdavių 
reikalavimų kvalifikacijai 

131463,07 91757,39 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0029-
04 

Vilkaviškio rajono gyventojų anglų kalbos, kompiuterinio raštingumo ir 
verslumo mokymai 

103733,32 77799,99 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0030-
02 

"Apskričių ir savivaldybių administracijų žmogiškųjų išteklių turizmo 
geb÷jimų vystymas ir tobulinimas" 

150184,22 112638,10 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0031-
01 

Socialin÷s partneryst÷s pl÷tojimas Lietuvos aprangos ir tekstil÷s 
pramon÷s šakoje 

449010,88 336758,13 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0032-
05 

Darbuotojų geb÷jimų informacinių technologijų srityje tobulinimas 68376,88 51282,66 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0036-
05 

Akcin÷s bendrov÷s " Lietuvos geležinkeliai" vadovų ir darbuotojų 
kompetencijų ir geb÷jimų ugdymas 

359954,11 269965,58 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0037-
04 

Amoniako gamybos cechų personalo rengimas ir kvalifikacijos k÷limas 246269,99 184702,50 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0038-
03 

Profesinių sąjungų ir darbuotojų atstovų mokymas dirbti naujos 
ekonomikos sąlygomis, skatinant socialinį dialogą ir nedarbo 
prevenciją 

162954,41 122215,80 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0039-
01 

Lietuvos žem÷s ūkio konsultavimo tarnybos konkurencingumo 
didinimas tobulinant darbuotojų sugeb÷jimus 

172202,11 112534,30 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0043-
02 

„Kooperatin÷s bendrov÷s Lietuvos kooperatyvų sąjungos kooperatyvų 
ir įmonių dirbančiųjų ir vadovų informacinių technologijų naudojimo ir 
verslumo  kompetencijų bei  įgūdžių  tobulinimas tenkinant ūkio 
poreikius ir darbdavių reikalavimus“ 

157218,76 117914,07 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0045-
08 

Lietuvos statybos sektoriaus žmokiškųjų išteklių kompetencijų ir 
geb÷jimų ugdymas 

770943,22 578207,41 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0046-
09 

Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo vadybos bei strateginio valdymo 
mokymų sistema 

443663,17 332747,37 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0047-
09 

„IT panaudojimas kuriant nuoseklios darbuotojų profesin÷s 
kompetencijos pl÷tros ir lankstaus darbo organizavimo sistemą UAB 
„Alnoje “ 

682809,61 512107,21 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0048-
05 

TMID ir partnerių darbuotojų geb÷jimų formuoti ir įgyvendinti ES ir 
Lietuvos tautinių santykių darnumo politiką, ugdymas 

99199,88 70510,34 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0050-
04 

Žmonių išteklių vystymas SBA grup÷s įmon÷se taikant 
individualizuotus bendrųjų mokymų metodus ir tokiu būdu didinant 
įmonių, bei pačių darbuotojų konkurencingumą rinkoje 

131981,53 98986,14 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0056-
03 

Socialin÷s aspaugos ir darbo ministerijos darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimas 

109150,61 81862,95 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0058-
04 

UAB "Narbutas ir Ko" darbuotojų esamų įgūdžių stiprinimas ir naujų 
ugdymas 

231554,78 173666,08 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0061-
01 

LK AB "Klaip ÷dos Smelt÷" dirbančiųjų mokymas 94074,32 70555,74 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 565 

Prioriteto/priemon÷s pavadinimas 
Išmok÷tos ir pripažintos 

deklaruotinomis EK l÷šos (EUR) Prioriteto/priemon÷s 
Nr. 

Fondas 

Projekto numeris Projekto pavadinimas  viso  iš jų ES l÷šos  

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0062-
05 

Žem÷s ūkio srities valstyb÷s tarnautojų ir specialistų kvalifikacinių 
geb÷jimų ugdymas 

586822,93 393675,73 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0067-
01 

Savivaldybių ir savivaldyb÷ms priklausančių pastatų darbuotojų 
mokymai pastatų priežiūros ir atnaujinimo planavimo bei energijos 
vadybos klausimais 

124080,44 93060,33 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0072-
05 

"Viešbučių ir restoranų personalo kvalifikacijos k÷limas, paremtas 
Italijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos svetingumo standartais" 

50817,37 38113,01 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0074 

Panev÷žio rajono savivaldyb÷s ir jos įstaigų dabuotojų kompetencijos 
didinimas 

103110,88 56565,54 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0077-
03 

KoPoliS (Kompetetingas Poligrafijos Specialistas) 189520,64 142140,48 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0079-
06 

Marijampol÷s apskrities dirbančiųjų užsienio kalbos įgūdžių 
tobulinimas siekiant prisiderinti prie kintančių rinkos poreikų 

126698,70 95024,02 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0080-
01 

„Lietuvos laivų savininkų asociacijos narių darbuotojų kvalifikacijos 
bei geb÷jimų lygio tobulinimas“ 

64278,02 48208,52 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0082-
02 

Taurag÷s apskrities viršininko administracijos bei jai pavaldžių įstaigų 
ir Taurag÷s rajono savivaldyb÷s dirbančiųjų mokymas. 

222548,88 123268,32 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0083-
05 

Rytų ir pietryčių Lietuvos gydymo įstaigose dirbančių gydytojų 
profesin÷s kvalifikacijos ugdymas ir tobulinimas 

1089811,61 747660,65 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0084-
01 

UAB" Vilniaus lokomotyvų remonto depas" darbuotojų kvalifikacijos, 
žinių ir įgūdžių, tobulinimas prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų 

55916,73 41937,55 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0090-
02 

Esamų ir potencialių vadovų profesin÷s kompetencijos ugdymo 
programa 

107852,05 80889,02 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0092-
02 

Klaip÷dos apskrities valstybinių įstaigų darbuotojų administracinių 
geb÷jimų tobulinimas 

68795,86 36934,83 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0097-
01 

Alytaus miesto savivaldyb÷s administracijos darbuotojų žinių ir įgūdžių 
ugdymas, siekiant didinti Alytaus miesto konkurencingumą bendrame 
šalies ūkyje 

419211,21 227699,14 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-01-04/0104-
09 

LIETUVOS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS DARBO 
JöGOS KOMPETENCIJOS IR GEBöJIMŲ PRISITAIKYTI PRIE 
POKYČIŲ UGDYMAS 

1428720,67 1010535,48 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0001-
04 

Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s ir jos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos 
didinimas 

139092,01 104319,19 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0002-
01 

Valdymo personalo kompetencijos ugdymas 181205,46 135904,09 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0003-
05 

Socialin÷s partneryst÷s pl÷tojimas Lietuvos sveikatos apsaugos 
sistemoje 

264960,94 198720,70 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0004-
04 

Mokymai - UAB Fiat Lux darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų 
kompetencijų ugdymui 

108713,18 81534,88 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0005-
04 

Mokymai valstybin÷s įstaigos dirbančiųjų bendrųjų geb÷jimų vystymui 194850,33 130549,68 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0006-
03 

Valstyb÷s kontrol÷s tarnautojų kvalifikacijos tobulinimas 
administracinių ir asmeninių geb÷jimų srityje 

316635,62 237476,64 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0007-
01 

Šiaulių apskrities viršininko administracijos kompetencijos ir geb÷jimų 
prisitaikyti prie pokyčių ugdymas 

150827,77 61839,36 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0008-
01 

AB "Panev÷žio statybos trestas" įmonių grup÷s darbuotojų 
kompetencijos k÷limas ugdant bendruosius ir specialiuosius įgūdžius 

151620,20 113715,14 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0010-
04 

Bazinių įgūdžių ir specifinių kompetencijų tobulinimas vandentvarkos 
įmon÷se 

393281,09 294960,81 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0011-
01 

Darbuotojų kompiuterinio raštingumo vystymas 406220,23 304665,17 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0013 

Radviliškio rajono savivaldyb÷s darbuotojų kompetencijos 
informacinių technologijų ir vadybos srityje 

137876,90 77073,28 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0014-
03 

Projektavimo ir investicinių - inžinerinių projektų valdymo specialistų 
rengimas ir kvalifikacijos k÷limas 

99741,67 74806,26 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0016-
02 

NETA įmonių-narių darbuotojų mokymas 140732,30 105549,22 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0017 

Lietuvos savivaldybių darbuotojų geb÷jimų ir kvalifikacijos strateginio 
planavimo srityje stiprinimas 

158295,02 118119,69 
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2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0018-
01 

UAB "Flexpro" žmogiškųjų išteklių ir geb÷jimų ugdymas 211176,23 158382,17 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0020-
03 

,,Arvi" įmonių grup÷s darbuotojų esamų įgūdžių stiprinimas ir naujų 
ugdymas 

196982,12 147736,59 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0021-
03 

UAB ,,Selita" ir Ko personalo bendrųjų kompetencijų ir geb÷jimų 
ugdymas bei profesinių kvalifikacijų k÷limas 

495050,91 371288,18 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0022-
02 

UAB ,,Arginta" metalo apdirbimo cecho darbuotojų specialiųjų 
praktinių įgūdžių mokymas ir tobulinimas 

41709,66 31282,25 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0024-
01 

AB ,,Ortopedijos technika" darbuotojų geb÷jimų vystymas 86518,61 64888,96 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0025-
01 

Hrono įmon÷s grupių darbuotojų mokymas 166118,60 124588,95 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0026-
06 

Kvalifikuota Šakių rajono savivaldyb÷s administracija - tolygios 
socialin÷s ir ekonomin÷s pl÷tros garantas 

199557,14 105505,85 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0027-
04 

Informacin÷s visuomen÷s pl÷tra Biržų rajono seniūnijose 140946,41 105709,80 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0028-
02 

VĮ ,,Kauno aerouostas" darbuotojų anglų kalbos mokymas ir profesinių 
geb÷jimų ugdymas 

77496,96 58122,72 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0029 

UAB ,,Lonas" ir partneriai ir UAB ,,Lono mažmena" darbuotojų 
kvalifikacijos k÷limas ugdant pagrindinius vadybos ir verslumo 
įgūdžius 

89429,36 67072,01 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0030-
03 

UAB „Sanitex“ darbuotojų kompetencijos k÷limas prisitaikant prie 
pokyčių įmon÷je 

477301,03 357975,77 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0031-
05 

Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų pad÷j÷jų kvalifikacijos 
tobulinimas 

758502,57 568876,93 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0032-
03 

VĮ Lietuvos pašto darbuotojų kompetencijos ugdymo projektas ,,Per 
paštą į pasaulį (3P) " 

158801,93 119101,45 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0033-
03 

Darbuotojų profesin÷s kompetencijos ugdymo projektas ,,Tromonos 
akademija" 

560957,45 420718,08 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0034-
04 

Darbuotojų vadybinių ir profesinių įgūdžių stiprinimas aptarnavimo 
paslaugų įmon÷je "Corpus A" 

312041,91 234031,43 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0035-
01 

LR Vyriausyb÷s kanceliarijos darbuotojų kompetencijos Europos 
Sąjungos srityje stiprinimas ir profesinių įgūdžių, dirbant su Europos 
Sąjungos reikalais, ugdymas 

461768,65 252587,35 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0036-
02 

UAB BIOSOLA, UAB GRIDA ir UAB "Biomedicinos tyrimų centras" 
darbuotojų kompetencijos vystymas besikeičiančioje verslo aplinkoje 

102987,31 77240,48 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0037-
02 

Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos ir jai priklausančių įstaigų 
(išskyrus švietimo) darbuotojų ir savivaldybei pavaldžių švietimo 
įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos k÷limas ir 
administracinių geb÷jimų tobulinimas 

105194,03 59434,51 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0038-
03 

UAB "Rita" vadovų ir darbuotojų bendrųjų kompetencijų ir profesinių 
kvalifikacijų ugdymas 

358482,22 268861,67 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0039-
02 

XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir geb÷jimų ugdymas 1117023,84 778230,63 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0040-
05 

AB "BSA Construction" dirbančiųjų kompetencijos ir geb÷jimų 
prisitaikyti prie pokyčių ugdymas 

224954,60 168715,94 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0041-
02 

UAB "Šiaulių vandenys" dirbančiųjų kvalifikacijos k÷limas ir 
geb÷jimų, būtinų prisitaikyti prie rinkos pokyčių, stiprinimas 

86171,24 64628,43 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0042-
03 

Geb÷jimų valstyb÷s tarnautojo darbe efektyviai panaudoti IT biuro 
programas ir anglų kalbos žinias ugdymas 

135230,73 79786,07 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0043-
04 

UAB "Itella" žmogiškųjų išteklių kompetencijų ugdymas ir 
integravimas į modernias vadybos sistemas 

181132,88 135849,66 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0044-
03 

Viešbučių, maitinimo įmonių ir laisvalaikio praleidimo centrų 
darbuotojų kvalifikacijos k÷limas Druskininkuose, Palangoje bei 
Jonavoje 

67324,88 50493,65 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0045-
01 

Lietuvos žem÷s ūkio bendrovių darbuotojų mokymas 150174,73 112631,05 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0046-
06 

UAB "GNT Lietuva" darbuotojų kompetencijų vystymas vadybos ir 
užsienio kalbų srityje 

279196,21 209397,16 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0047-

LRT darbuotojų ir vadovų mokymas bei kvalifikacijos tobulinimas 347236,27 243065,32 
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03 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0048-
01 

Įmon÷s personalo kompetencijos k÷limas ugdant bendruosius įgudžius 267213,85 200410,39 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0050-
01 

Darbuotojų geb÷jimų, suteikiančių konkurencinį pranašumą darbo 
rinkoje, ugdymas 

110896,14 83172,10 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0051-
02 

Elektrotechnikos įmonių darbuotojų konkurencinių geb÷jimų 
stiprinimas 

204773,63 153580,22 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0052-
03 

Logistikos centro specialistų bendrieji mokymai 240549,80 180412,35 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0053-
01 

UAB "Dagris" darbuotojų kompetencijos lavinimo programa 129715,53 97286,65 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0054-
04 

Žmogiškųjų išteklių konkurencingumo didinimas maisto pamon÷s 
sektoriuje 

163201,59 122401,19 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0055-
01 

K÷dainių rajono savivaldyb÷s socialinį darbą dirbančių darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimas 

34145,33 21204,25 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0056-
04 

Viduriniosios grandies vadovų ir jų rezervo profesin÷s kompetencijos 
bei bendrųjų įgūdžių ugdymo programa 

239364,43 179523,32 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0057-
02 

Klaip÷dos rajono seniūnijų dirbančiųjų gyventojų kompiuterinio 
raštingumo skatinimas 

182456,92 136842,69 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0059-
03 

Nacionalin÷s veterinarijos laboratorijos darbuotojų ir vadovų 
kompetencijos geb÷jimų ugdymas, siekiant prisitaikyti prie pokyčių ES 
pl÷tros programų įgyvendinimo 

109631,08 81041,98 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0060-
05 

LPS „Bočiai“ narių kompiuterinio raštingumo ugdymas 693568,09 520176,07 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0061-
04 

UAB  „Pireka“ ir jos partnerių įmonių darbuotojų turimų darbo įgūdžių 
ugdymas ir naujų įgijimas 

156350,64 117262,97 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0062-
05 

UAB „Girteka“ darbuotojų bendrųjų įgūdžių ugdymas 149815,93 112361,95 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0063-
02 

AB „Kauno grūdai“ įmonių grup÷s darbuotojų kompetencijos ugdymas, 
siekiant užtikrinti jų prisitaikymą prie kintančių reikalavimų 

355190,10 266392,57 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0064-
03 

UAB „Jungtin÷s auditorių kontoros“ dirbančiųjų kvalifikacijos ir 
kompetencijų didinimas, siekiant pakelti įmon÷s konkurencingumą 
Lietuvos ir užsienio rinkose 

150881,00 113160,74 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0065-
04 

„UAB „Arimex“ investicijos į darbuotojų kompetencijas, siekiant 
didinti įmon÷s konkurencingumą Europos rinkose“ 

219044,89 164283,67 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0066-
02 

„AB „Kalnapilio – Tauro grup÷“ darbuotojų bendrieji mokymai“ 281053,46 210790,10 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0067-
05 

UAB "Blue Bridge" darbuotojų kompetencijos tobulinimas projektų 
valdymo ir vadybos srityse 

438412,00 328809,00 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0068-
03 

UAB "Miečys" ir UAB "Mogemas" vadovų ir darbuotojų kompetencijų 
didinimas, siekiant užtikrinti lygiavertę konkurenciją šalyje 

139833,56 104875,17 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0069-
02 

Faugos grup÷s įmonių darbuotojų kompetencijos ugdymas prisitaikant 
prie rinkos pokyčių 

217602,56 163201,92 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0070-
01 

Gyventojų (darbuotojų) kompiuterinio raštingumo didinimas Birštono, 
elektr÷nų, Kaišiadorių, Širvintų ir Trakų regionuose: PROJEKTAS 
,,@kademija" 

727082,80 545253,04 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0071 

Alytaus rajono savivaldyb÷s administracijos darbuotojų mokymai ir 
kvalifikacijos tobulinimas, siekiant sukurti modernų, dinamišką, 
konkurencingą ir profesionalų personalą 

88899,99 64621,50 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0073-
05 

UAB ,,Sonex Sistemos" visų lygių dirbančiųjų žinių ir geb÷jimų 
didinimas informacinių trchnologijų ir modernios vadybos srityse 
naujos į klientą orientuotos darbo politikos diegimo bei struktūrinių 
pertvarkymų kontekste 

298714,74 224036,05 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0074-
01 

Lazdijų regiono gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas 126476,49 94857,36 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0075-
03 

UAB ,,SDG" darbuotojų kvalifikacijos k÷limas, skatinant regioninę 
bendrov÷s pl÷trą ir regioninį vystymąsi 

302230,60 226672,95 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0076-
03 

Šakių rajono esamų ir potencialių ūkininkų kompiuterinio raštingumo 
ugdymas didinant jų verslumo ir užimtumo galimybes 

308745,11 231558,83 
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2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0079-
04 

Lietuvos e-piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys 2662121,90 1996591,43 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0080-
04 

"Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas - konkurencinių geb÷jimų 
stiprinimas informacinių technologijų rinkoje". 

208820,64 156615,48 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0085-
03 

Šiaulių miesto vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų anglų kalbos 
mokymai 

121416,19 81363,33 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0086-
03 

Lietuvos savivaldybių seniūnijų seniūnų administracinių geb÷jimų 
ugdymas 

1080950,42 810712,81 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0087-
05 

Pilotinis projektas - Darbo j÷gos geb÷jimų ir kompetencijos s÷kmingo 
verslo SVV sektoriuje vystymui ugdymas 

694827,84 521120,88 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0088-
04 

Darbuotojų kvalifikacijos atitikties tarptautin÷s rinkos poreikiams 
gerinimas 

121737,03 91302,77 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0089-
04 

Socialin÷s partneryst÷s vystymas gerinant Trišalių ir Dvišalių tarybų 
veiklą 

483854,30 362890,72 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0090-
04 

Kauno Prekybos, pramon÷s ir amatų rūmų narių - įmonių žmogiškųjų 
išteklių konpetencijos ir geb÷jimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas 

448083,96 336062,97 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0091-
02 

Verslo įmonių grup÷s dirbančių kvalfikacijos ir geb÷jimų ugdymas 453908,67 340431,50 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0092 

Lietuvos valstybinių kolegijų administracinio personalo bendrųjų 
geb÷jimų bei kvalifikacijos tobulinimas 

195292,49 126940,19 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0093-
01 

Vilniaus stsybos ir dizaino, Vilniaus ir Kauno technikos kolegijų 
administracijos darbuotojų pagrindinių geb÷jimų stiprinimas ir naujų 
ugdymas 

165944,32 124458,30 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0094-
02 

Sveikatos priežiūros specialistų naujų geb÷jimų ir kompetencijų 
ugdymas 

62049,82 46537,37 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0095-
01 

UAB "Restoranų grup÷ FORTAS" darbuotojų įgūdžių ugdymas 
prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų 

79970,43 59977,82 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0096-
01 

UAB "IRIS" darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir geb÷jimų lygio 
didinimas 

76270,79 57203,09 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0097-
01 

UAB "Mokesčių srautas" darbuotojų žinių ir geb÷jimų prisitaikyti prie 
pokyčių ugdymas 

27212,62 20409,46 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0098-
04 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos administracinių geb÷jimų 
stiprinimas ugdant darbuotojų anglų kalbos įgūdžius 

343974,99 193527,49 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0099-
05 

LR visuomen÷s sveikatos specialistų profesinių žinių ir geb÷jimų 
prisitaikyti prie pokyčių ugdymas 

580187,07 435140,30 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0100 

Kauno rajono savivaldyb÷s administracijos darbuotojų žinių ir įgūdžių 
ugdymas 

37562,61 26293,94 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0102-
02 

Var÷nos rajono savivaldyb÷s administracijos darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimas 

117353,26 87357,81 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0103-
02 

VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto konkurencingumo k÷limas ugdant 
darbuotojų bendruosius įgūdžius 

132623,08 99467,31 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0104-
02 

ŽŪB Nematekas darbuotojų kompentencijos ir geb÷jimų ugdymas, 
siekiant prisitaikyti prie rinkos pokyčių 

81032,42 60774,32 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0105-
03 

Mokestinių ginčų komisijos prie LR Vyriausyb÷s personalo 
kvalifikacijos tobulinimas 

41153,77 30725,34 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0106-
05 

Šiaulių pramoninkų asociaciją, vienijančių įmonių darbuotojų ir vadovų 
bendrųjų kompetencijų tobulinimas 

261003,47 195752,60 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0107-
06 

Ugdančiojo vadovavimo kompetencijos ugdymas bei nuolatinio 
mokymosi koncepcijos pl÷tra AB "Lietuvos draudimas" 

391535,37 293651,53 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0108-
05 

TEO LT, AB darbuotojų kompentencijos ir geb÷jimų prisitaikyti prie 
nuolatinių pokyčių ugdymas 

825124,43 618843,32 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0109 

Druskininkų savivaldyb÷s gyventojų kompiuterinio raštingumo 
geb÷jimų ugdymas, siekiant pad÷ti pristaikyti prie pokyčių 

37593,42 28195,06 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0110-
04 

Automobilių pardavimo ir serviso specialistų įgūdžių ugdymas 
prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų ir technologin÷s aplinkos 

198860,69 149145,52 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0111-
01 

Darbo rinkos mokymo centrų vadybos ir verslumo geb÷jimų 
stiprinimas 

283380,83 207774,77 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0112-
03 

Paslaugų sektoriaus darbuotojų profesin÷s kompetencijos tobulinimas, 
siekiant didinti konkurencingumą 

121789,20 91341,90 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 569 

Prioriteto/priemon÷s pavadinimas 
Išmok÷tos ir pripažintos 

deklaruotinomis EK l÷šos (EUR) Prioriteto/priemon÷s 
Nr. 

Fondas 

Projekto numeris Projekto pavadinimas  viso  iš jų ES l÷šos  

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0113-
01 

Informacin÷s visuomen÷s pl÷tra, tobulinant dirbančiųjų kompiuterinį 
raštingumą 

385860,96 289395,71 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0115-
01 

Įmon÷s darbuotojų įgūdžių ugdymas, konkurencinių geb÷jimų 
stiprinimas integruojantis į vieningą Europos Sąjungos kapitalo rinką 

75080,39 56310,29 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0116-
04 

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos 
k÷limas 

71946,22 53959,67 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0117-
05 

AB “flyLAL-Lithuanian Airlines” darbuotojų vadybinių ir profesinių 
įgūdžių stiprinimas 

405051,40 303788,55 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0118-
01 

UAB "Tinklelis" darbuotojų mokymas 28448,03 21336,02 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0119-
03 

UAB "Druskininkų rasa" personalo kompetencijos ir geb÷jimų 
prisitaikyti prie rinkos pokyčių ugdymas 

74373,60 55780,20 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0120 

Uab Herba Humana darbuotojų mokymas 31044,55 23283,41 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0121-
01 

Žmogiškųjų išteklių pl÷tra kryptingai ugdant esamus ir potencialius 
vadovavimo įgūdžius AB "DnB NORD" banke 

168713,77 126535,32 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0122-
01 

Mykolo Romerio universiteto administracijos darbuotojų projektų 
vadybos geb÷jimų ugdymas (CONCENTUS) 

262521,88 196891,41 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0123-
02 

Valstybin÷s darbo inspekcijos žmogiškųjų išteklių tobulinimas ir darbo 
inspektorių profesionalumo ugdymas 

104341,21 77933,24 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0124 

Darbuotojų mokymai, siekiant teikti efektyvesnes socialines paslaugas 58960,17 24863,59 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0125-
04 

YIT įmonių grup÷s darbuotojų kvalifikacijos k÷limas 73226,82 54920,04 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0126-
01 

Personalo vystymo projektas: mokymas, naujų darbo vietų kūrimas, 
kompetencijos ugdymas 

97743,88 73307,96 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0127-
05 

UAB "Baltijos brasta" valdymo personalo profesin÷s kompetencijos 
ugdymas verslo administravimo ir vadybos srityje 

478523,65 358892,74 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0128-
03 

Agroverslo bazių žmogiškųjų išteklių vystymas įgyvendinant įmonių 
pl÷tros planas 

124905,75 93679,31 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0129-
01 

UAB "Skubios siuntos" darbuotojų geb÷jimų tobulinimas profesionaliai 
aptarnauti klientus 

100471,83 75353,88 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0130-
04 

Viešbučių ir restoranų darbuotojų darbo tarpkultūrin÷je aplinkoje 
bendrųjų geb÷jimų stiprinimas 

239804,14 179853,10 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0131-
03 

UAB "Panev÷žio aurida" konkurencingumo didinimas, diegiant naujus 
veiklos metodus ir stiprinant dirbančiųjų bendruosius geb÷jimus 

301246,38 225934,78 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0132-
03 

Lazdijų rajono savivaldyb÷s ir jos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos ir 
žinių lygio ki÷limas 

835695,86 584000,13 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0133-
02 

Kauno apskrities viešojo administravimo institucijų darbuotojų 
kompetencijų tobulinimas/KAVAKompeT 

1290844,83 924890,40 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0134 

Ekonomiškai aktyvių gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas 
Kauno regione 

148337,71 111253,28 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0136-
01 

UAB "Bureau Veritas Lit." darbuotojų kompetencijos ir bendrųjų 
geb÷jimų ugdymas 

101215,01 75911,26 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0137-
01 

UAB "Algoritmų sistemos" konkurencijos didinimas, investuojant į 
darbuotojų kompetencijos pl÷trą bei bendrųjų geb÷jimų ugdymą. 

357097,00 267822,75 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0138-
02 

Mokymai-šuolis į ateitį 355726,56 195649,49 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0139-
02 

Naujai įsteigtos IT įmon÷s darbuotojų specialiųjų ir bendrųjų geb÷jimų 
ugdymas 

111218,21 83413,63 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0140-
06 

Valstybin÷s priešgaisrin÷s gelb÷jimo tarnybos dirbančiųjų geb÷jimų 
stiprinimas ekstremalių situacijų ir teroro aktų padarinių likvidavime 

1245319,46 927763,03 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0142-
03 

Kompiuterinis raštingumas Šakių rajono gyventojams 195134,75 146351,07 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0143-
01 

Lietuvos geografin÷s informacijos valdytojų kvalifikacijos k÷limas 778941,59 459048,38 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0144-
03 

UAB "Voira" žmogiškųjų išteklių kompetencijų ir geb÷jimų ugdymas, 
atsižvelgiant į darbo prekybos žaislais sektoriuje specifiką 

40967,27 30725,45 
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2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0146-
06 

Panev÷žio miesto savivaldyb÷s darbuotojų kvalifikacijos k÷limas 346895,42 152946,23 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0147-
05 

Žmogiškųjų išteklių vystymas Lietuvoje prekybos įmonių asociacijos 
vienijamose įmon÷se, siekiant didinti prekybos įmonių bei jų 
dirbančiųjų konkurencingumą 

610896,00 458172,01 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0149-
05 

UAB "Ekskomisarų biuras" darbuotojų mokymai užtikrinantys įmon÷s 
konkurencingumą 

293489,53 220117,15 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0150-
02 

Banko darbuotojų verslo kompetencijų ir konsultavimo įgūdžių 
ugdymas 

291173,24 218379,93 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0152-
03 

Žmogiškųjų išteklių kompetencijos, pl÷tojant privalomojo draudimo 
sistemą Lietuvoje, ugdymas 

306891,27 162838,79 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0154-
05 

"Viešosios įstaigos "Abromiškių reabilitacijos ligonin÷" darbuotojų 
pagrindinių įgūdžių ugdymas" 

207958,51 155552,87 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0155-
03 

Darbuotojų profesinių sąjungų narių ir naujų narių mokymas ir 
parengimas socialin÷s partneryst÷s pl÷trai 

155960,21 116970,16 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0156-
06 

Valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų geb÷jimų 
stiprinimas personalo valdymo srityje 

914496,85 685872,63 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0157-
01 

UAB"Aveplast" darbuotojų geb÷jimų ugdymas 584216,33 438162,25 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0158-
01 

AB "Pieno žvaigžd÷s" darbuotojų kompetencijos ir geb÷jimų 
prisitaikyti prie pokyčių rinkoje ir įmon÷je ugdymas 

126244,07 94683,05 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0159-
03 

Darbuotojų kompetencijų prisitaikyti prie struktūrinių pokyčių 
organizacijoje ir rinkoje ugdymas UAB "Vilniaus duona" ir AB 
"Panev÷žio duona" 

424787,18 318590,39 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0160-
02 

Vamzdynų kloj÷jų - montuotojų ir ekskavatoriaus operatorių - 
mechanikų profesin÷s kompetencijos ugdymas ir jų kvalifikacijos 
k÷limas įmon÷je 

221632,17 166224,13 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0161-
05 

Vilniaus miesto  kultūros įstaigų darbuotojų kvalifikacijos k÷limas 211628,12 150255,97 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0162-
05 

Teritorinių Valstybinių Maisto ir veterinarijos tarnybų vadovaujančių 
specialistų mokymas siekiant padidinti užsienio kalbos ir kompiuterinio 
raštingumo kompetenciją 

383271,12 207256,15 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0163-
02 

Dirbančiųjų kelių srityje mokymas 690730,71 518048,02 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0164-
05 

Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių vadovaujančio personalo 
kvalifikacijos k÷limo verslo, finansų, marketingo ir personalo valdymo 
srityse programa 

405997,10 304497,82 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0165 

IĮ "Edrana" darbuotojų kompetencijos ir profesinių geb÷jimų ugdymas 
siekiant prisiderinti pie kintančių rinkos poreikių 

111480,73 83610,55 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0166-
09 

Visapusiškos UAB ERP darbuotojų kompetencijos ugdymo projektas 120392,46 90294,34 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0167-
04 

UAB "Druskininkų Rasa" vadovų kompetencijų ir darbuotojų 
kvalifikacijos ugdymas 

146871,70 110153,77 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0168-
03 

Statoil darbuotojų kompetencijos ugdymo ir įgūdžių tobulinimo 
programa 

202388,68 151791,51 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0169-
04 

Lietuvos ekonomin÷s pl÷tros agentūros darbuotojų bendrųjų geb÷jimų 
ugdymas 

210951,50 158213,77 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0170-
04 

Įmon÷s darbuotojų bendrųjų ir IT geb÷jimų stiprinimas paslaugų 
kokyb÷s didinimo tikslu 

161288,30 120966,23 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0171-
03 

Personalo kvalifikacijos k÷limas UAB "Senukų prekybos centre" 209456,39 157092,30 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0172-
06 

"Vilniaus, Ignalinos, Kauno, Pasvalio, Šiaulių, Alytaus ir Mol÷tų 
miestų (rajonų) greitosios medicinos pagalbos stočių darbuotojų 
kvalifikacijos k÷limas, siekiant atitikti visuomen÷s poreikius" 

1040857,89 737031,74 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0174-
04 

Įmonių darbuotojų bendrieji ir specialieji mokymai, siekiant pl÷toti bei 
didnti konkurencingumą lazerio mikro-apdorojimo srityje 

171212,28 128409,21 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0175-
03 

UAB "Dovint÷", UAB "Nimf÷ja", UAB "Verus Gustus" darbuotojų 
kompetencijų ugdymas, įgyvendinant bendruosius darbuotojų 
mokymus 

281825,07 211368,80 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0176-
02 

Personalo bendrųjų geb÷jimų, užtikrinančių konkurencingą Libros 
grup÷s įmonių darbo našumą, pl÷tra 

404406,09 303304,56 
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2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0177-
03 

AB "Žemaitijos pienas" darbuotojų bedrųjų geb÷jimų ir įgūdžių 
ugdymas 

233182,47 174886,86 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0179-
04 

Jaunųjų vadovų kompetencijos tobulinimas 62663,87 46997,90 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0180-
03 

Įmon÷s darbuotojų kvalifikacijos k÷limas prisitaikant prie augančios 
konkurencijos sąlygų 

308611,86 231458,89 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0181-
02 

Lietuvos pramoninkų konfederacijos šakines ir regionines asociacijas 
jungiančių įmonių žmonių išteklių pl÷tojimas 

862334,34 646750,75 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0182 

UAB "Forumo rūmai" darbuotojų kvalifikacijos k÷limas ir įgūdžių 
ugdymas - įmon÷s konkurencingumo didinimo veiksnys 

173817,92 130363,44 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0183-
02 

„Žmogiškieji ištekliai – verslo s÷km÷!“ 69419,88 52064,91 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0184-
02 

Socialin÷s paramos teik÷jų kvalifikacijos k÷limas ir geb÷jimų 
prisitaikyti prie pokyčių ugdymas 

207080,66 147020,02 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0185-
03 

UAB "Lintel" konkurencingumo Lietuvos ir užsienio rinkose didinimas 
ugdant žmogiškuosius išteklius 

177734,93 133301,20 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0186-
04 

Pasvalio pirmin÷s sveikatos priežiūros darbuotojų kompetencijos ir 
geb÷jimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas 

64878,52 48658,80 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0187-
03 

UAB „Senjorų rezidencija“ darbuotojų kvalifikacijos k÷limas ir įgūdžių 
ugdymas kaip paslaugų kokyb÷s didinimo pagrindas 

52618,16 39463,63 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0188-
05 

Lietuvos nekilnojamojo turto pl÷tros asociacijos įmonių mokymai 
prisitaikant prie rinkos pokyčių 

310784,56 233088,42 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0189-
03 

Pasvalio rajono savivaldyb÷s administracijos darbuotojų geb÷jimų 
ugdymas 

369962,48 234964,19 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0190 

Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkyst÷s tyrimų centro 
specialistų bei vadovų mokymai 

26249,45 17773,53 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0191-
02 

Bendrųjų ir specialiųjų geb÷jimų ugdymas UAB „Putokšnis“ 156936,74 117702,55 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0194-
05 

UAB „Baltec CNC Technologies“ ir UAB „Sebra“ darbuotojų 
profesin÷s kompetencijos ugdymas įsisavinant inovacines metalo 
apdirbimo technologijas 

139358,01 104518,50 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0196-
05 

Panev÷žio rajono gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas 86410,31 64807,74 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0198-
01 

Jurbarko rajono seniūnijos gyventojų kompiuterinio raštingumo 
ugdymas 

30969,94 23227,45 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0199-
04 

Asociacijos "Lietuvos mediena" pramon÷s įmonių darbuotojų 
kompetencijos k÷limas 

1636681,02 1227510,76 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0200-
03 

AB "Snaig÷" darbuotojų verslumo ugdymas 390309,55 292732,16 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0201-
01 

Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos darbuotojų kompetencijų 
tobulinimas 

217539,74 103266,08 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0203-
03 

UAB "NOTE Taurag÷" darbuotojų bendrųjų geb÷jimų ugdymas, 
siekiant didesnio įmon÷s konkurencingumo 

181073,63 135805,22 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0204-
02 

Informacin÷s visuomen÷s Lietuvoje ugdymas 270244,43 202683,32 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0205 

UAB "V ÷trung÷" darbuotojų kompetencijos ugdymas 13614,62 10210,97 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0207-
03 

B. O. A. [Besimokančios organizacijos aplinka - Klaip÷dos miesto 
socialin÷se įstaigose] 

110289,22 65070,56 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0208-
01 

Uždarosios akcin÷s bendrov÷s "Žibosa" vadovų ir darbuotojų 
kompetencijų ir geb÷jimų ugdymas 

51969,23 38976,92 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0209-
01 

Kompleksinis kvalifikacijos k÷limas Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s 
administracijoje 

168403,70 72615,56 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0210-
03 

Viešojo administravimo lavinimo institucijų darbuotojų kompetencijos 
ir geb÷jimų ugdymas 

217399,84 152158,03 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0211-
03 

Vakarų Lietuvos regiono visuomen÷s sveikatos centrų darbuotojų 
kvalifikacijos k÷limas ir mokymai, prisitaikant prie Europos Sąjungos 
kokyb÷s reikalavimų 

63448,91 47523,16 
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2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0212-
01 

UAB "BEGA" darbuotojų bendrųjų geb÷jimų ir įgūdžių ugdymas 91656,31 68742,23 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0213-
02 

K4 (Kompleksinis kvalifikacijos k÷limas Klaip÷doje) - Klaip÷dos 
miesto savivaldyb÷s administracijos darbuotojų administracinių 
geb÷jimų tobulinimas 

91831,28 44883,24 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0214-
02 

Lietuvos kredito unijų darbuotojų ir vadovų įgūdžių tobulinimas ir 
kvalifikacijos k÷limas 

108222,45 81166,83 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0215-
06 

Kokyb÷s ir aplinkosaugos vadybos sistemos mokymai 84289,92 63217,57 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0217-
03 

Anglų kalbos mokymas - Lietuvos jūros krovos kompanijų darbuotojų 
bendrosios kompetencijos ugdymo priemon÷ 

232824,17 174618,13 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0218-
01 

Alytaus apskrities gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas, 
siekiant padidinti dirbančiųjų kompetenciją ir konkurencingumą darbo 
rinkoje 

39350,45 29512,84 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0219-
06 

Turizmo sektoriaus darbuotojų konkurencinių geb÷jimų stiprinimas 
turizmo rinkoje 

418326,19 313744,64 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0220-
03 

Kompiuterinio raštingumo ugdymas vakarų Lietuvoje 210366,70 157775,02 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0221 

Akmen÷s rajono savivaldyb÷s administracijos darbuotojų geb÷jimų 
ugdymas 

276350,19 197673,20 

2.2 ESF 
BPD2004-ESF-
2.2.0-02-05/0222-
01 

3 - "SEDVITA" (Sekretotinių dvišalių tarybų steigimas bei jų veiklos 
intensyvinimas) 

420990,04 315742,52 

2.3   Socialin÷s atskirties prevencija ir socialin÷ integracija 20404116,82 16276681,00 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-01-04/0004-
07 

Romų paruošimo darbo rinkai mechanizmo kūrimas 106088,65 84870,92 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-01-04/0005-
06 

Nuteistųjų socialinių ir profesinių geb÷jimų ugdymas, integruojantis į 
darbo rinką 

353311,15 264983,51 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-01-04/0008-
05 

Nepilnamečių nuteistųjų socialin÷ integracija 88641,98 70913,58 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-01-04/0010-
04 

Moterų politikių iniciatyvos skatinimas, siekiant proporcingo lyčių 
atstovavimo 

100499,61 80399,68 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-01-04/0012-
03 

Priešdarbin÷s reabilitacijos paslaugų tinklo žmon÷ms su psichikos 
negalia išvystymas Lietuvoje 

162126,21 129700,96 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-01-04/0014-
03 

Vyresnio amžiaus moterų verslumo skatinimas siekiant užtikrinti lygias 
galimybes ES erdv÷je 

65965,60 52772,49 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-01-04/0022-
01 

Neįgaliųjų profesinio parengimo ir integracijos į darbo rinką 
mechanizmo sukūrimas 

86718,66 69374,93 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-01-04/0023-
02 

Neįgaliųjų asmenų integracijos į darbo rinką pl÷tra [Neįgaliųjų 
profesin÷s reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką pl÷tra] 

422237,62 337789,99 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-01-04/0024-
04 

Proto negalios žmonių profesin÷s reabilitacijos centras Vilniaus šiaur÷s 
Vakarin÷je dalyje 

226832,34 181465,85 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-01-04/0029 

Nuteistųjų asmenų perkvalifikavimas  [Perkvalifikavimas.Profesin÷s 
reabilitacijos pagrindai nuteistiems asmenims] 

6509,67 5207,74 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-01-04/0030-
02 

Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos paslaugų teikimas taikant 
novatoriškas veiklas 

449785,98 359828,77 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-01-04/0032-
01 

Asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų, socialin÷ ir profesin÷ 
reintegracija 

108695,95 53720,17 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-01-04/0036-
03 

"Vieninga profesin÷s reabilitacijos paslaugų teikimo sistema asmenims 
su sunkia fizine negalia" 

660526,64 528421,30 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-01-04/0037-
05 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas 
nuteistiesiems ir asmenims, paleistiems iš laisv÷s at÷mimo vietų. 

240122,81 192098,24 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-01-04/0038-
06 

Asmenų su negalia integracija į darbo rinką, siekiant išvengti socialin÷s 
atskirties [ Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos ir integracijos į darbo 
rinką pl÷tra] 

606352,58 485082,02 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-01-04/0046-
01 

“VšĮ “Meikštų dvaras” pacientų socialin÷ ir profesin÷ integracija” 178223,93 142579,14 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-01-04/0049 

Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos programų Marijampol÷s profesinio 
rengimo centre įdiegimas ir realizavimas. 

143189,92 114551,93 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-01-04/0051-
02 

Lygiaverčiai partneriai ekonomin÷je veikloje ir šeimoje 46795,57 37436,45 
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2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-01-04/0054-
05 

Neįgalaus asmens funkcionavimo (darbingumo, specialiųjų poreikių, 
profesinių geb÷jimų) įvertinimo metodikų ir jų taikymo rekomendacijų 
parengimas 

241525,01 193220,00 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-01-04/0056-
10 

"NUTEISTŲJŲ RENGIMAS SAVARANKIŠKAM GYVENIMUI 
STIPRINANT MOTYVACIJĄ INTEGRUOTIS Į VISUOMENĘ IR 
DARBO RINKĄ" 

430211,72 344169,37 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-01-04/0058-
03 

IŠRINKTIEJI [Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisv÷s at÷mimo vietų, 
socialin÷ integracija] 

669697,06 535757,64 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0001-
05 

3 - Moterų kompetencijos ir geb÷jimų prisitaikyti prie darbo rinkos 
pokyčių ugdymas 

195710,65 156568,52 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0002-
02 

1 - Specialistų, dirbančių su asmenimis, sergančiais priklausomyb÷s 
nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, kvalifikacijos k÷limo programa: 
"Priklausomos asmenyb÷s stiprinimas ir socialin÷ integracija" 

72091,15 57672,92 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0003-
02 

3 - Moterų užimtumo skatinimas informacin÷s visuomen÷s pl÷tros 
kontekste 

267318,54 213854,84 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0004-
04 

1 - Asmenų, sergančių priklausomyb÷s ligomis, išpl÷stin÷ socialin÷ 
integracija Bernardinų bendruomen÷je 

296081,88 236865,51 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0006-
02 

2 - Tautinių mažumų integracija į darbo rinką, siekiant išvengti 
socialin÷s atskirties 

76195,35 60956,27 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0007-
02 

3 - Vyresnio amžiaus ir grižtančių į darbo rinką po ilgesn÷s pertraukos 
moterų įsidarbinimo galimybių Alytaus mieste ir rajone gerinimas 

64859,24 51887,40 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0009-
05 

3 - Moterų ketinančių grįžti į darbo rinką, bendruosius geb÷jimus ir 
profesinę kvalifikaciją suteikiančių mokymų vykdymas Šakių rajone 

60046,62 48037,30 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0010-
03 

4 - Gyventi laisvai laisv÷je. Iš÷jusių iš laisv÷s at÷mimo vietų asmenų 
adaptacija visuomen÷je ir integracijos į darbo rinką centras 

502993,85 402395,08 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0012-
02 

3 - Moterų grįžtančių į darbo rinką po ilgesn÷s pertraukos ir vyresnio 
amžiaus moterų integracijos į darbo rinką pl÷tra 

31020,04 24816,03 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0014-
02 

4 - Pravieniškių nuteistųjų asmenų socialin÷ integracija 38387,36 30493,21 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0015-
06 

1 - Asmenų, sergančių priklausomyb÷s nuo psichoaktyvių medžiagų 
ligomis, socialin÷ integracija Kauno apskrityje 

297803,01 238242,41 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0016-
02 

2 - Tautinių mažumų integracija į darbo rinką, siekiant išvengti 
socialin÷s atskirties 

27858,80 22287,04 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0019-
04 

4 - Išmokime prasmingai gyventi 75428,39 60342,71 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0020-
04 

3 - Moterų verslo konkurencingumo didinimas problemin÷se Lietuvos 
teritorijose 

156294,19 125035,35 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0021-
04 

3 - Moterų, grįžtančių į darbo rinką po ilgesn÷s pertraukos ir vyresnių 
(virš 50 m.) moterų profesinis rengimas 

47029,80 37623,84 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0022-
02 

3 - Mokymo centras-kavin÷. Socialiai pažeidžiamų moterų darbinių 
įgūdžių ugdymas ir verslumo skatinimo projektas 

285389,43 228311,54 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0023-
06 

2 - Visagino tautinių mažumų atstovų geb÷jimų ugdymas ir integracija į 
darbo rinką 

172475,31 137980,25 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0024-
06 

3 - Novatoriškos socialinių partnerių švietimo strategijos, siekiant 
praktinio lygių galimybių principo įgyvendinimo 

814408,88 651527,10 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0025-
01 

2 - Tautinių mažumų užimtumo geb÷jimų didinimas 84276,60 67421,28 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0026-
05 

3 - Moters vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderyst÷, 
prtneryst÷, užimtumas 

524689,59 419751,67 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0029-
03 

3 - Lyčių vaidmenų stereotipai užimtumo sferoje: plataus monitoringo 
ir švietimo sistema 

102375,61 81900,48 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0030-
03 

2 - Rusiškai kalbančių asmenų integracijos į darbo rinką skatinimas 471015,41 376812,33 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0032-
04 

Moterų socialin÷s integracijos galimybių gerinimas Vilniaus mieste 238528,44 190822,74 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0035-
04 

3 - Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas užimtumo srityje - 
priemon÷s, praktika, pokyčiai 

424923,90 339939,12 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0036-
03 

4 - Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisv÷s at÷mimo vietų, socialin÷s 
adaptacijos ir integracijos į visuomenę skatinimas 

830379,25 664303,40 
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2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0037-
06 

1 - Asmenų, vartojančių narkotines ir psichotropines medžiagas, 
reabilitacija ir socialin÷ reintegracija, novatoriško socialinių paslaugų 
modulio kūrimas 

1134955,42 907964,33 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0038-
05 

1 - Asmenų, sergančių proklausomyb÷s nuo psichoaktyvių medžiagų 
ligomis, socialin÷ integracija moderniomis kompleksin÷mis 
priemon÷mis 

413444,45 330755,56 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0040-
03 

3 - Socialiai pažeidžiamų, vyresnio amžiaus moterų integracija į darbo 
rinką 

46588,90 37271,12 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0043-
03 

3 - Vyresniojo amžiaus moterų geb÷jimų stiprinimas Lietuvos 
probleminiuose regionuose 

113517,61 90814,08 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0044-
07 

2 - Panev÷žio miesto ir rajono tautin÷ms mažumoms priklausančių 
darbingo amžiaus asmenų integracijos proceso spartinimas, didinant jų 
konkurencingumą darbo rinkoje. 

256220,82 204976,65 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0046-
03 

4 - Profesinių ir socialinių įgūdžių ugdymas, orientuotas į individualius 
jaunų žmonių nuteistų bausm÷mis, nesusijusiomis su laisv÷s at÷mimu, 
ir paleistų iš laisv÷s at÷mimo vietų poreikius 

187322,37 149857,90 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0047-
03 

2 - Naujos patirtys - naujos galimyb÷s. Įmigrantų tautinių mažumų 
grupių socialin÷ integracija Kauno apskrityje 

41428,41 33142,72 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0048-
04 

Kompleksinių socialinių ir psichologinių paslaugų sukūrimas ir 
tolimesnis veiklos vykdymas Kauno apskrityje, siekiant gerinti asmenų, 
nukent÷jusių nuo narkotikų vartojimo, reintegraciją į darbo rinką 

154781,30 123825,04 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0052-
04 

Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisv÷s at÷mimo vietų bei 
užregistravusių darbo biržoje, socialin÷ adaptacija ir integracija į darbo 
rinką 

297397,52 237918,02 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-02-05/0054-
04 

4 - Nuteistųjų profesinis orientavimas, psichologinis konsultavimas, 
profesinis mokymas ir darbinių įgūdžių ugdymas, siekiant palengvinti 
grįžusiųjų iš laisv÷s at÷mimo vietų socialinę integraciją 

64343,64 51474,91 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-03-05/0001-
03 

Protinę negalią turinčių žmonių profesin÷s reabilitacijos ir integracijos į 
darbo rinką pl÷tra Mažeikių rajone 

174143,52 139314,82 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-03-05/0002-
03 

Asmenų su klausos negalia profesinio orientavimo ir konsultavimo 
metodikos parengimas bei įdiegimas, konsultantų parengimas 

56138,72 44910,97 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-03-05/0005-
04 

Vieningos neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos sistemos metodin÷s baz÷s 
kūrimas Taurag÷s apskrityje 

34892,90 26752,45 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-03-05/0008-
06 

Bernardinų proto negalios žmonių profesin÷s reabilitacijos centras 200734,14 160587,31 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-03-05/0009-
05 

Socialin÷s įmon÷s - interaktyvi neįgaliųjų asmenų reintegravimo į 
darbo rinką galimyb÷ 

78831,42 63065,14 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-03-05/0011-
02 

Inovatyvių mokymosi būdų bei naujų programų mokymosi aplinkai 
parengimas bei diegimas 

42244,44 33795,55 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-03-05/0012-
04 

Vieningos profesin÷s reabilitacijos paslaugų teikimo sistemos 
asmenims, turintiems negalią, pl÷tra 

677587,68 542070,14 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-03-05/0013-
03 

Profesin÷s reabilitacijos centro žmon÷ms su psichikos negalia 
darbuotojų mokymai 

113369,42 90695,54 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-03-05/0014-
01 

„Kokybiška neįgaliųjų profesin÷ reabilitacija - konkurencinis  žingsnis į 
darbo rinką“. 

70607,26 56485,81 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-03-05/0015-
02 

Mokytojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas darbui su 
neįgaliaisiais 

18717,88 14974,30 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-03-05/0016-
03 

Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos struktūros kūrimas bei mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimas darbui su neįgaliaisiais Telšių regione 

42282,60 33826,08 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-03-05/0017-
03 

Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos sistemos kūrimas Šiaulių, 
Klaip÷dos, Panev÷žio, Vilniaus, Alytaus ir Utenos regionuose 

64736,26 51789,01 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-03-05/0018-
06 

„Neįgaliųjų socialin÷s integracijos skatinimas“ 1190381,42 952305,02 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0002-
03 

S÷kmingos tautinių mažumų integracijos pl÷tot÷ diegiant inovatyvius 
aktyvios socializacijos metodus 

84101,38 67281,11 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0004-
02 

KARJEROS CENTRAS: interaktyvi platforma negalios ir karjeros 
suderinamumui konkurencingoje darbo rinkoje 

102451,48 81961,19 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0005-
03 

„Asmenų, turinčių priklausomyb÷s nuo psichoaktyvių medžiagų, 
kompleksin÷ socialin÷  integracija bei atskirties mažinimas 
novatoriškomis priemon÷mis: socialin÷s įmon÷s įkūrimas“ 

62570,88 50056,70 
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2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0006-
05 

Neįgaliųjų ( teismo psichiatrijos pacientų ) galimybių dalyvauti darbo 
rinkoje didinimas, pl÷tojant profesin÷s reabilitacijos paslaugas Rokiškio 
psichiatrijos ligonin÷je 

92327,64 73862,11 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0009-
01 

Neįgaliųjų profesinio orientavimo paslaugų sistemos tobulinimas ir 
kokyb÷s didinimas Kauno regione. 

86966,91 69573,53 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0010-
04 

UAB „Smiltainis ir Ko“ darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir geb÷jimų 
lygio didinimas, skatinant neįgaliųjų integraciją į visuomenę, darbo 
rinką 

62001,04 49600,83 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0011-
06 

Profesin÷s reabilitacijos paslaugų teikimas VšĮ Trakų neįgaliųjų 
užimtumo centre 

142853,71 119355,43 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0014-
02 

Priklausomyb÷s ligomis nuo psichaktyvių medžiagų sergančių asmenų 
(paauglių nuo 16m. iki 18m. ir suaugusiųjų) socialin÷-psichologin÷ 
reabilitacija, socialin÷s atskirties prevencija ir socialin÷ integracija. 

96371,07 77096,86 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0015-
06 

Profesin÷s reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo sistemos 
tobulinimas. Specialistų, dirbančių darbingumo lygio ir profesin÷s 
reabilitacijos paslaugų nustatymo srityje kvalifikacijos tobulinimas ir 
įgūdžių ugdymas kaip poreikio nustatymo kokyb÷s didin 

369106,50 295285,20 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0018-
09 

Moterų žinių ir geb÷jimų ugdymas, siekiant didinti moterų aktyvumą ir 
įtaką darbo rinkoje 

98405,36 78724,28 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0019-
07 

Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką galimybių didinimas pl÷tojant 
profesin÷s reabilitacijos paslaugas 

85557,74 68446,19 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0021-
04 

Subalansuoto atstovavimo darbo rinkoje skatinimas, mažinant vertikalią 
ir horizontalią darbo rinkos segregaciją 

200589,16 161067,33 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0022-
02 

Žydų tautin÷s mažumos asmenų socialin÷ integracija 88911,05 71128,84 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0023-
05 

Lenkų tautin÷s mažumos asmenų socialin÷ integracija 122985,57 98388,46 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0025-
03 

Panev÷žio apskrities priklausomyb÷s ligų centro darbuotojų socialinių 
bei psichologinių įgūdžių tobulinimas 

18679,91 14943,93 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0026-
03 

Apdailininkų brigados 104482,67 83586,13 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0029-
02 

Darom verslą!“ (Moterų verslumo skatinimas Vilniaus, Klaip÷dos ir 
Utenos apskrityse siekiant subalansuoto lyčių atstovavimo versle ir 
darbo rinkoje) 

175001,06 140000,85 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0030-
02 

Naujų socialinių metodų diegimas priklausomyb÷s ligomis sergančių 
asmenų darbin÷s integracijos stiprinimui 

172046,04 137636,83 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0034-
03 

Vieningos profesin÷s reabilitacijos paslaugų teikimo sistemos 
asmenims, turintiems fizinę negalią, tęstin÷ pl÷tra ir tobulinimas 

161511,11 129208,89 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0035-
02 

UAB „Etalinkas“ neįgaliųjų darbuotojų kvalifikacijos k÷limas, siekiant 
sustiprinti įmon÷s konkurencingumą 

170686,56 136549,25 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0039-
04 

Lyčių lygių galimybių užtikrinimas, keičiant stereotipus 84259,27 67407,42 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0040-
02 

Neįgaliųjų profesin÷s karjeros padalinio Lietuvos reabilitaciniame 
profesinio rengimo centre sukūrimas 

109792,07 87833,66 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0041-
06 

Profesionali pagalba priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų 
turintiems asmenims 

21007,96 16806,37 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0042-
04 

Moterų  socialinių įgūdžių ir karjeros formavimas, siekiant sustiprinti jų 
socialinį statusą, savarankiškumą ir teigiamą savęs vertinimą 

58827,05 47061,64 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0044-
04 

Sugrįžk į gyvenimą 315884,23 252707,38 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0046-
05 

Žmonių turinčių reg÷jimo negalią profesin÷s reabilitacijos ir 
integracijos į darbo rinką pl÷tra 

79751,06 63800,85 

2..3 ESF 
BPD2004-ESF-
2.3.0-04-06/0047-
07 

Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos specialistų bei novatoriškų 
neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos programų, užtikrinančių profesin÷s 
reabilitacijos ciklą parengimas 

210680,28 168544,22 

2.4   Mokymosi visą gyvenimą sąlygų pl÷tojimas  60586613,13 45298749,61 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0001-
01 

"Iškritimo" iš bendrojo švietimo sistemos prevencija Šiaulių miesto 
švietimo įstaigose. 

104448,47 78336,36 
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2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0003 

Vaikų ir jaunimo akademin÷ pažanga - Nacionalin÷ moksleivių 
akademija 
Veiklos sritis – inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų kūrimas ir 
diegimas (26.6.3 naujų mokymo(si) metodų ir formų kūrimas ir 
diegimas, mokymo ir studijų medžiagos sukūrimas bei publik 

223158,64 167368,97 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0004-
05 

Nuotolinis mokymasis profesin÷je mokykloje – lygių galimybių 
užtikrinimas 

190477,66 142858,24 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0005-
05 

Inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų kūrimas ir diegimas VGTU 
Architektūros Fakultete 

220699,44 105979,86 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0013-
03 

"Iškritusių" iš profesinio mokymo sistemos ir neįgijusių kvalifikacijos 
jaunuolių profesinis mokymas ir rengimas tęstin÷mis studijoms 

111055,77 83291,82 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0019-
04 

"Raseinių rajono pedagogų užsienio kalbų kompetencijų tobulinimas" 234866,87 176150,14 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0023-
03 

Mokytojų kvalifikacijos k÷limas, atsižvelgiant į besikeičiantį jų 
vaidmenį žinių visuomen÷je 
(mokytojų, profesijos mokytojų ir d÷stytojų pedagogin÷s kompetencijos 
tobulinimas) 

128508,12 96381,08 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0025-
02 

Inovatyvių mokymo metodų diegimas Lietuvos jūreivyst÷s kolegijoje 
(Inovatyvių mokymo (si) metodų ir formų kūrimas ir diegimas (26.6.3. 
naujų mokymo(si) metodų ir formų kūrimas ir diegimas, mokymo ir 
studijų medžiagos sukūrimas bei publikavimas) 

112151,10 84113,32 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0028-
02 

Vaiko gerov÷s specialistų , dirbančių su socialin÷s atskirties vaikais, 
profesinių – pedagoginių kompetencijų tobulinimo modulių sukūrimas 
bei įgyvendinimas 
(mokytojų rengimo sistemos tobulinimas (Kompetencijos dirbti su 
specialiųjų poreikių asmenimis (“i 

261516,59 196137,44 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0033-
02 

PROFESIJOS PEDAGOGŲ RENGIMO TINKLO IŠPLöTIMAS Į 
LIETUVOS REGIONUS 

323885,63 242914,22 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0037-
02 

Studijų praktikos ir pradedančių dirbti mokytojų globos sistemos 
tobulinimas, parengiant mentoriaus kompetencijas turinčius pedagogus 
glob÷jus 

696456,26 522342,19 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0038-
01 

Atvira virtuali informatikos mokytojų mokymo aplinka Priemon÷s 
veiklos sritis:  26.7 Mokymo(si) medžiagos sukūrimas ir publikavimas                         
26.7.2 Šiuolaikinių mokymo(si) priemonių studijoms, profesiniam 
mokymui ir technologiniam ugdymui 

130109,91 97582,43 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0042-
02 

Mokom÷s kartu 103140,65 77355,49 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0043-
05 

Vieningos profesinio mokymo kokyb÷s užtikrinimo sistemos sukūrimas 
ir įdiegimas. 

922904,56 692178,41 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0044-
02 

Profesinio mokymo žinių ir kompetencijos vertinimo sistemos 
sukūrimas ir pl÷tra 

481669,07 361251,80 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0048-
01 

Mokymo/si medžiagos komercinių specialybių  profesiniam mokymui 
sukūrimas ir diegimas, gerinant profesinio mokymo kokybę ir 
integraciją į darbo rinką. 

88434,09 66325,56 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0049-
03 

Strateginių kompetencijų suteikimas profesijos mokytojams: patirties 
pl÷tra 

519172,38 389379,28 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0053-
05 

Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metu 
mokiniams 

1650281,15 1237710,88 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0055-
05 

IKT diegimo profesiniame mokyme profesijos mokytojų rengimo 
programa 

495141,53 371356,15 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0056-
06 

Suaugusiųjų mokymo galimybių pl÷tra: andragogin÷s literatūros 
portfelis 
(Mokymosi medžiagos sukūrimas ir publikavimas: šiuolaikinių 
mokymo(si) priemonių studijoms, profesiniam mokymui ir 
technologiniams ugdymui sukūrimas ir diegimas) 

430239,78 322679,83 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0058 

Kurčiųjų teis÷s į išsilavinimą gimtąja kalba užtikrinimas ("Mokytojau, 
kalb÷k su manim mano gimtąja kalba") 
(Mokytojų rengimo sistemos tobulinimas) 

416002,53 312001,90 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0059-
04 

Viešbučių ir turizmo objektų aptarnavimo specialistų mokymo 
programų, mokymo ir mokymosi priemonių atnaujinimas ir 
išbandymas, plačiau panaudojant informacines technologijas ir 
nuotolinę mokymo sistemą. 

471508,98 353631,73 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0062-
04 

Gestų kalbos vert÷jų rengimo tobulinimas 326493,17 244869,88 
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2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0065-
04 

Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas 1874814,96 1406111,21 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0066-
01 

Alytaus kolegijos pl÷tra, diegiant inovatyvias studijų programas ir 
gerinant mokymosi kokybę. [ Šiuolaikinių mokymo(si) priemonių 
studijoms, profesiniam mokymui ir technologiniam ugdymui sukūrimas 
ir diegimas.] 

251888,21 188916,16 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0067-
01 

Iškritimo iš pagrindinio ugdymo prevencija Utenos rajono mokyklose 
(Mechanizmų, skatinančių jauną žmogų švietimo sistemoje iki jis įgyja 
profesinę kvalifikaciją, įskaitant patrauklios mokymosi aplinkos 
formavimą, sukūrimas ir bandymas (pilotavimas)) 

153753,21 115314,91 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0068-
06 

Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas 1839689,98 1379767,48 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0069-
04 

Nacionalin÷s  kvalifikacijų sistemos sukūrimas 2128257,80 1596193,35 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0070-
05 

Prevencinių mechanizmų, mažinančių moksleivių „iškritimą“ iš 
bendrojo lavinimo švietimo sistemos, kūrimas ir testavimas 

279666,71 209750,03 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0071-
05 

NAUJŲ STATYBOS IR MEDŽIO APDIRBIMO MOKYMO 
PROGRAMŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS (Mokymo(si) 
medžiagos sukūrimas ir publikavimas) 

274028,67 205521,79 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0072-
03 

Nuotolinių studijų kokyb÷s vertinimo metodikos ir jos taikymo tvarkos 
sukūrimas 

225786,80 169340,10 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0075-
02 

Naujos specialybes- kelių statybos ir priežiūros darbuotojo modulin÷s 
profesinio mokymo programos rengimas 

297900,83 223425,63 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0078-
03 

„Mokymo formų ir programų priartinimas prie skirtingų suaugusiųjų 
grupių poreikių“ 

163140,30 122355,08 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0079-
01 

SOCIALIZACIJA MOKANTIS 68830,52 51622,89 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0081-
06 

Į besimokančią informacinę visuomenę 149685,85 112264,39 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0082 

Riedmenų remonto šaltkalvio ir vagonų tikrintojo remontininko 
profesinio mokymo programų bei metodin÷s medžiagos parengimas 
(Naujų mokymo(si) metodų ir formų kūrimas ir diegimas, mokymo ir 
studijų medžiagos sukūrimas bei publikavimas) 

99659,48 74744,61 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0083-
08 

Andragogų- praktikų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo modelio 
sukūrimas ir  įgyvendinimas 

371705,59 278779,20 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0084-
03 

Kvalifikuotų miško darbininkų mokymo programos, atitinkančios ES 
standartus, ir mokymo metodologijos parengimas bei įgyvendinimas 

221917,60 166438,20 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0085-
07 

Mokslo ir studijų institucijų veiklos ir užsienyje įgytų kvalifikacijų 
vertinimo duomenų bazių sukūrimas ir pl÷tojimas 

252328,06 189246,06 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0090-
02 

Mokslin÷s kompetencijos ir tęstinio mokymo pl÷tra saugioms ir 
ekologiškoms maisto žaliavoms gaminti (MOKOTEM) 

170417,00 127812,74 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0093-
05 

Vertybių ugdymas ir debatų metodikos taikymas pamokoje 106399,44 79799,58 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0097-
03 

M÷sos perdirb÷jo rengimo turinio modernizavimas, atsižvelgiant į 
europinius standartus 
1 veiklos sritis Inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų kūrimas ir 
diegimas (Naujų mokymo(si) metodų ir formų kūrimas ir diegimas, 
mokymo ir studijų medžiagos sukūrimas  

135440,72 101580,54 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0101-
01 

Profesinio mokymo tobulinimas Šilut÷s statybos, turizmo ir paslaugų 
mokykloje 

135224,50 101418,37 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0103-
10 

Pedagogų rengimo tobulinimas 630547,49 472910,62 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0109 

Švietimo paslaugų kokyb÷s specialiųjų poreikių moksleiviams 
užtikrinimas, mpdernizuojant Šiaulių rajono Pavenčių vidurin÷s 
mokyklos mokymosi aplinką ir vystant žmogiškuosius išteklius 

99650,23 74737,67 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0112-
01 

PROFESINIO KONSULTAVIMO IR UGDYMO PASLAUGŲ 
PLöTRA RESPUBLIKINIUOSE MOKSLEIVIŲ TECHNINöS 
KŪRYBOS RŪMUOSE (RMTKR)(Europos socialinio fondo (ESF) 
paramos sritis: Profesinio mokymo, švietimo, profesinio konsultavimo, 
kaip mokymosi visą gyvenimą politikos, v 

87228,92 65421,69 
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2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0119-
03 

Naujos galimyb÷s Vilniaus pedagogų profesin÷s kompetencijos pl÷trai 410844,47 308133,22 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0122 

Papildomo ugdymo integravimas į profesinį mokymą 98916,48 74187,37 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0128 

Atviros kolegijos sukūrimas 171347,87 128510,91 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0130-
02 

J.U.M.S. (Jaunimo Ugdymo - Mokymo Sistema) Ukmerg÷s 
technologijų ir verslo mokykloje 

86207,11 64655,33 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0132-
06 

Mokymo - mokymosi priemonių profesiniam mokymui atnaujinimo 
modelio kūrimas. [ Mokymo - mokymosi medžiagos sukūrimas ir 
publikavimas] 

495729,71 371797,28 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0138-
02 

Mokymo ir  studijų medžiagos sukūrimas ir publikavimas suvirintojo ir 
santechniko specialybių moksleiviams 

103219,78 77414,83 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0141-
04 

Nuotolinio mokymo(si) kursas X-XII klasei 179768,26 134826,19 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0144-
06 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka 2326075,99 1744556,99 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0151-
05 

Šiuolaikinių farmacijos studijų mokymo medžiagos bei priemonių 
sukūrimas ir publikavimas 

369994,82 277496,10 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0152-
02 

Modernios d÷stytojų, dirbančių Lietuvos universitetuose internatūros 
programose, kvalifikacijos tobulinimosi sistemos sukūrimo ir įdiegimo 
projektas 
(Mokytojų, profesijos mokytojų ir d÷stytojų dalykinių-technologinių 
kompetencijų atnaujinimas. Mokytojų, p 

196960,45 147720,34 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0155-
05 

Probleminio mokymo sistemos įdiegimas Kauno medicinos universitete 381238,61 285928,96 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0156-
06 

Nacionalin÷s profesinio rengimo standartų sistemos pl÷tra 1874833,79 1406125,33 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0157-
02 

Naujausių gamtos mokslų žinių sklaidos mokytojams tinklas 
(“Mokytojų rengimo sistemos tobulinimas: mokytojų, profesijos 
mokytojų ir d÷stytojų dalykinių-technologinių kompetencijų 
kompetencijų atnaujinimas”) 

167932,84 125949,63 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0158-
05 

NEĮGALUMĄ TURINČIŲ MOKINIŲ VERSLUMO 
KOMPETENCIJOS UGDYMO PROGRAMOS: KŪRIMAS IR 
ĮGYVENDINIMAS (Inovatyvių mokymosi modelių ir formų kūrimas 
ir diegimas. Naujų mokymo(si) metodų ir formų kūrimas ir diegimas, 
mokymo ir studijų medžiagos sukūrimas bei publika 

255424,31 191568,23 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0160-
03 

Inovatyvūs mokymo(si) metodai ir naujausios technologijos gamtos  
mokslų bakalaurų rengimui (“Inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų 
kūrimas ir diegimas (naujų mokymo(si) metodų ir formų kūrimas ir 
diegimas, mokymo ir studijų medžiagos sukūrimas ir publika 

274138,05 205603,52 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0161-
02 

BIBLIONOVA: informacinių geb÷jimų ir savarankiško mokymosi 
įgūdžių ugdymo metodo kūrimas ir išbandymas besimokančiame 
regione 

360919,49 270689,61 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0167-
03 

Efektyvus profesin÷s karjeros projektavimas 
(Profesinio informavimo ir konsultavimo sistemos pl÷tra (Karjeros 
centrų aukštosiose mokyklose veiklos modeliavimas ir įgyvendinimas, 
profesinio konsultavimo specialistų programų rengimas)) 

199419,18 149564,39 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-01-04/0170-
05 

„Dalykinių-technologinių kompetencijų atnaujinimas žem÷s ūkio 
profesiniame rengime“ 

246769,49 185077,12 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-02-04/0001-
02 

Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas 1195983,56 896987,67 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-02-04/0002-
04 

Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų baz÷s 
sukūrimas 

1106407,43 829805,58 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-02-04/0003-
06 

Lietuvos mokslo ir studijų e-dokumentų kaupimas ir pateikimas 
skaitytojams 

946287,91 709715,93 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0001-
01 

Paklausių profesinio mokymo programų sukūrimas ir pritaikymas 
besikeičiantiems darbo rinkos poreikiams 

147362,58 110521,93 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0002-
04 

Lanksčios ir atviros mokymo sistemos įdiegimas Kaišiadorių 
technologijų ir verslo mokykloje, užtikrinant mokymosi visą gyvenimą 
sąlygas regiono gyventojams 

125388,75 94041,56 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0003-
05 

Profesinio mokymo ir aukštųjų neuniversitetinių studijų statybos 
pakraipos specialybių programų parengimas, derm÷ ir pritaikymas 
Šiaulių regiono mokymo institucijose 

148960,97 111720,73 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 579 

Prioriteto/priemon÷s pavadinimas 
Išmok÷tos ir pripažintos 

deklaruotinomis EK l÷šos (EUR) Prioriteto/priemon÷s 
Nr. 

Fondas 

Projekto numeris Projekto pavadinimas  viso  iš jų ES l÷šos  

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0004-
01 

Kokybiškas miško ruošos ir medienos apdirbimo darbuotojo bei 
baldžiaus profesinio mokymo programų atnaujinimas pagal darbo 
rinkos poreikius ir jų įgyvendinimas 

104824,29 78618,22 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0005 

Lietuvos kultūros darbuotojų kvalifikacijos k÷limo pl÷tra 98648,31 73986,23 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0006-
03 

Mokymo priemonių rengimas civilin÷s  saugos mokytojams 100695,53 75521,65 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0007-
02 

Profesinio mokymo kokyb÷s užtikrinimas Bukiškių žem÷s ūkio 
mokykloje pagal Vilniaus regiono darbo rinkos poreikius. 

129124,00 96843,00 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0010-
02 

Paklausių profesinio mokymo programų sukūrimas, atnaujinimas ir 
pritaikymas besikeičiantiems darbo rinkos poreikiams 

195766,58 146824,93 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0011-
04 

S÷kmingo mokymo(si) link 130071,52 97553,64 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0013-
01 

Siuvinių ir odos dirbinių gamintojų bei mezg÷jo specialybių 
technologijos  
e-konspektų rengimas ir diegimas 

142962,25 107221,68 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0014-
04 

„Nuosekliųjų žmogaus anatomijos studijų diegimas ir pl÷tra Kauno 
medicinos universitete“ 

372480,88 279360,66 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0015-
03 

Inovatyvių praktinio mokymo formų diegimas Vilniaus kolegijoje 164073,46 123055,09 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0017-
04 

Suaugusiųjų profesinio mokymo sistemos profesijos mokytojų 
kompetencijos tobulinimas 

465090,20 317656,55 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0018-
01 

Mokomosios medžiagos sukūrimas atnaujintai pramon÷s mechaniko 
specialyb÷s programai 

99946,68 74960,01 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0019-
01 

Inovatyvių metodų ir technologijų kompleksas savarankiškoms 
medžiagų mechanikos studijoms 

157282,96 117962,22 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0020-
01 

Inovatyvių aviacijos specialistų mokymo metodų kūrimas ir įdiegimas, 
siekiant pagerinti aviacijos specialistų profesinį mokymą ir jų 
integraciją į Lietuvos bei ES darbo rinkas. 

121627,84 91220,88 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0021-
02 

KVTK technologijų fakulteto studijų programų tobulinimas, siekiant 
pagerinti mokymo(si) kokybę bei atitikti šiuolaikiniams darbo rinkos 
poreikiams 

123200,14 92400,10 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0022-
01 

Mokymo kokyb÷s gerinimas Kauno statybininkų mokykloje 120140,67 90105,50 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0024-
02 

Kokybiškas mokymo programų atnaujinimas, įdiegimas ir vidin÷s 
kokyb÷s užtikrinimas 

117359,26 88019,44 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0026-
03 

Lietuvos profesinio rengimo institucijų pedagogų kompetencijų 
tobulinimo sistemos pl÷tra 

231148,31 173361,23 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0028-
03 

Kriūkų, Lukšių Vinco Grybo ir Plokščių vidurinių mokyklų  mokytojų 
kompetencijos tobulinimas, mokant užsienio kalbų ir kompiuterinio 
raštingumo. 

156567,96 117425,96 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0029 

Kaimo turizmo verslo organizatoriaus mokymo programos rengimas 97247,59 72935,69 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0031-
01 

Profesinio mokymo tobulinimas Marijampol÷s profesinio rengimo 
centre 

152476,69 114357,52 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0032-
04 

Mokymosi visą gyvenimą geb÷jimų ugdymas aplinkos inžinerijoje ir 
kraštotvarkoje 

403808,10 302856,08 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0033 

Naujos galimyb÷s mokytojų profesin÷s kompetencijos raidai Panev÷žio 
rajone 

131664,77 98748,58 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0034 

Maisto ruošimo, maitinimo įmonių ir aptarnavimo sričių kvalifikuotų 
specialistų poreikio tyrimas Kauno ir Marijampol÷s apskrityse 

47239,76 35429,82 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0036-
01 

Neformaliojo jaunimo ir suaugusiųjų švietimo paslaugų pl÷tra Kelm÷s, 
Joniškio ir Akmen÷s regionuose 

201894,30 151420,73 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0039-
03 

Šiuolaikinių mokymosi priemonių ir medžiagos mokymo programai 
„Tarptautinių pervežimų vairuotojas – ekspeditorius“ sukūrimas, 
išbandymas ir pritaikymas Anykščių žem÷s ūkio mokykloje 

124088,61 93066,46 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0043-
03 

Integruotos mokymo programos verslumui ugdyti 138009,28 103506,95 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0044-
03 

Profesinio mokymo tobulinimas Klaip÷dos laivininkų mokykloje 168214,85 126161,13 
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2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0045-
01 

Lietuvos profesinių mokyklų, rengiančių darbuotojus kaimui, 
konkurencingumo didinimas ir veiklos užtikrinimas, diegiant naujas 
mokymo programas 

481636,50 361227,38 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0046 

Klaip÷dos policijos mokyklos profesijos mokytojų pedagogin÷s 
kompetencijos tobulinimas 

78119,06 58589,29 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0048-
01 

Profesinio informavimo ir konsultavimo sistemos sukūrimas Kauno 
rajono švietimo įstaigose 

107117,69 80338,27 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0049-
02 

Transporto inžinerijos studijų krypties inžinierių mokymo proceso 
tobulinimas Lietuvoje 

101259,54 75944,65 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0050-
03 

Andragogų, vykdysiančių Savivaldybių strateginio plano sudarymo ir 
Programinio savivaldybių biudžeto sudarymo mokymus, parengimas ir 
mokymo medžiagos paruošimas 

482772,71 362079,53 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0051-
01 

Žinių ir specialiųjų kompetencijų vertinimo sistemos vystymas įkuriant 
Vilniaus universiteto Egzaminavimo centrą 

398553,65 298915,24 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0053-
02 

Statybininko, elektros įrenginių elektromechaniko ir suvirintojo 
profesinio mokymo turinio didaktin÷ pl÷tra 

152403,51 114302,64 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0054-
04 

Suaugusiųjų švietimo institucijų pl÷tra teikiant šiuolaikines 
kompetencijas regionuose 

405647,03 304235,27 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0055-
01 

Izoliuotųjų specialyb÷s mokymo programos parengimas ir išbandymas 
Klaip÷dos laivų statybos ir remonto mokykloje 

115417,55 86563,16 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0056-
04 

Pedagogin÷s ir profesin÷s mokytojų kompetencijos tobulinimas 449361,76 337021,32 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0058-
01 

Mokymo ir metodin÷s medžiagos mokytojams sukūrimas, siekiant 
suteikti jiems naujų vartotojų ugdymo kompetencijų, atitinkančių 
šiuolaikin÷s visuomen÷s poreikius 

294334,17 220750,63 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0059-
03 

Vilniaus statybos ir dizaino, Vilniaus technikos kolegijų d÷stytojų 
kompetencijų tobulinimas 

180102,89 135077,16 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0060 

Technologinio muzikinio raštingumo diegimas Lietuvos menų 
gimnazijoje 

120244,67 90183,50 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0061-
01 

Mokytojų kompetencijų didinimas užtikrinant švietimo paslaugų 
kokybę Šiaulių apskrities viršininkui pavaldžiose švietimo įstaigose 

280578,48 159929,78 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0062-
04 

Neformalaus mokymosi sistemos pl÷tra Šiaulių universiteto 
gimnazijoje, diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus „Mažajame 
universitete“ 

129633,20 97224,90 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0063-
05 

Bendrojo lavinimo bei profesinio rengimo sistemų pl÷tra ir tinkamų 
sąlygų mokymuisi visą gyvenimą sukūrimas e-švietimo srityje 

455827,04 341870,28 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0065-
02 

Nuotolinio mokymosi kursas VIII-IX klasei 187580,35 140685,26 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0066-
04 

Studijų kokyb÷s gerinimas ir mokymo paslaugų pl÷tra diegiant 
inovatyvias mokymo formas ir metodus Vilniaus pedagoginiame 
universitete 

354622,97 265967,23 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0068-
02 

Šiuolaikiški vadov÷liai odontologin÷s priežiūros specialistų rengimui 
Lietuvoje 

238019,03 178514,28 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0071-
01 

Naujų kino ir TV technologijų ir mokymo formų diegimas LMTA 
Mokomojoje kino ir TV studijoje 

186859,88 140144,91 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0072-
04 

Pedagogų kvalifikacijos k÷limas darbui su įvairias negalias turinčiais 
mokiniais bendrojo lavinimo mokyklose 

171946,78 128960,08 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0073-
01 

Mokymo ir studijų programos Mechanikos ir elektronikos sektoriaus 
poreikiams tenkinti sukūrimas 

268718,52 201538,88 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0074 

Vilniaus kolegijos kokyb÷s užtikrinimo sistemos pl÷tra 115138,96 86354,22 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0075-
01 

Praktinio mokymo sistemos tobulinimas Lietuvos kūno kultūros 
akademijoje 

131646,97 98735,23 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0077 

Vaikų iškrentančių iš bendrojo lavinimo sistemos skaičiaus mažinimas, 
stiprinant prevencinių grupių veiklą ugdymo institucijose 

126037,98 94528,49 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0078 

Pilietiškumo ir demokratinių vertybių ugdymas taikant inovatyvius 
metodus 

103441,63 77581,22 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0080-
05 

Automobilių elektros įrengimų remontininko mokymo programos 
sukūrimas bei agroserviso darbuotojo mokymo programos atnaujinimas 
VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykloje 

130964,67 98223,50 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0081-
05 

Rokiškio rajono dirbančių pedagogų anglų kalbos įgūdžių tobulinimas 127965,37 95974,02 
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2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0082-
04 

Neformalaus ugdymo organizavimo modelio sukūrimas ir įdiegimas 
Kaišiadorių r. Savivaldyb÷je 

126268,67 94701,50 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0084 

Universitetinių studijų prieinamumo gerinimas taikant naujausias 
informacines ir komunikacines priemones 

454862,06 341146,54 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0085-
02 

Inovatyvių priemonių ir metodų taikymas užsienio kalbų mokymuose 
Mykolo Romerio universitete 

491654,82 368741,11 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0086-
01 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas 
universitetin÷se studijose 

356263,06 267197,29 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0087-
07 

Naujų programų ir dualaus mokymo metodikos kūrimas ir diegimas 
amatų mokykloje „Sodžiaus meistrai” 

126960,18 95220,13 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0088 

Praktin÷s veiklos simuliavimo modelio (PVSM) sukūrimas ir  taikymas 
studentų mokymui Kauno Medicinos Universitete 

359327,55 269495,66 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0089-
01 

Naujos studijų formos bei mokymo(si) medžiagos kūrimas ir diegimas 
vaistininko kvalifikacijos siekiantiems farmakotechnikams 

325125,79 243844,34 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0090-
06 

Slaugos, kineziterapijos ir ergoterapijos studijų krypčių inovatyvių 
mokymo(si) metodų ir formų įgyvendinimas 

405320,07 303990,05 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0095-
03 

Daugiatikslio miško naudojimo specialistų mokymo programos, 
atitinkančios ES standartus, bei mokymo metodologijos parengimas ir 
įgyvendinimas 

211333,85 158500,39 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0096-
04 

Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos pl÷tra 451601,81 338701,36 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0097-
03 

Interaktyvių mokymo priemonių sukūrimas ir įdiegimas Vilniaus 
gimnazijose 

595906,64 446929,97 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0098-
02 

Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti 
IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus tobulinimas. 

1320279,49 990209,62 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0100-
02 

Patrauklios mokymosi aplinkos, mažinančios „iškritimą“ iš nuoseklios 
mokymo sistemos, kūrimas Vilniaus mieste 

202469,90 151852,42 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0101-
06 

Profesinių mokyklų mokinių darbo su moderniomis technologijomis 
praktinis mokymas. 

1410658,49 1057993,87 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0104-
03 

Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, įgyvendinant mokymosi 
visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis galimybes 

491894,26 368920,70 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0105-
02 

Nuotolinio mokymosi pl÷tra ir jo integravimas į tradicinį mokymą 
darbo rinkos mokymo sistemoje 

980374,60 735280,95 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0107-
05 

Brandos egzaminų kokyb÷s sistemos pl÷tra 945801,33 709350,99 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0108-
02 

Vilniaus universiteto nenuosekliųjų studijų sistemos pritaikymas ir 
išpl÷timas kaimo pl÷tros specialistų rengimui 

429854,48 322390,86 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0109-
02 

Rinkos ekonomikos ir verslumo ugdymo mokymai mokytojams 150071,04 112553,28 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0110-
03 

Kirp÷jų ir  kosmetikų profesinio rengimo stiprinimas Klaip÷dos 
apskrityje 

128464,43 96348,31 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0111-
03 

Vieningo karjeros centro veiklos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas 
Vilniaus, Kauno, Klaip÷dos, Marijampol÷s, Utenos, Žemaitijos  ir 
Šiaulių kolegijose 

150747,50 113060,62 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0112-
01 

Mokslin÷s praktikos organizavimo modelio I studijų pakopos 
specialistams sukūrimas ir įdiegimas Lietuvos mokslo ir studijų 
institucijose 

506922,82 380192,11 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0113-
04 

Profesinio mokymo programų ir mokymo(si) medžiagos sukūrimas 
asmenims su klausos negalia 

312358,06 234268,54 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0115-
02 

Švietimo vadybos inovacijos: kokyb÷s valdymas ir kompetencijų 
tobulinimas Panev÷žyje 

243272,92 182454,68 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0119-
02 

Naujų mokymo metodų ir formų diegimas bei kūrybiškumo skatinimas 
mokykloje 

108035,80 81026,85 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0120 

Inovatyvių mokymo(si) priemonių parengimas tobulinant 
„Geoinformacinių sistemų“ neuniversitetinių studijų programą 

239578,05 179683,53 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0121-
04 

Inovatyvus praktinių IT įgūdžių ugdymas tęstin÷se studijose 220153,28 165114,95 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0123-
04 

Inovatyvių sprendimų diegimas leidybos ir multimedijos technologijos 
studijose 

146722,06 110041,54 
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2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0126-
02 

Inovatyvių mokymosi metodų panaudojimas, rengiant informatikos 
mokytojus 

326994,42 245245,81 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0127-
01 

Tarptautinio lygmens kompetencijų  užtikrinimas, rengiant turizmo ir 
viešbučių vadybos specialistus 

143607,55 107705,66 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0128-
06 

Inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų kūrimas ir diegimas Akmen÷s 
rajono bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose 

173643,47 130232,61 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0129-
02 

Draudimo konsultanto profesinio mokymo programos bei metodin÷s 
medžiagos parengimas 

147093,85 110320,38 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0132 

Informacijos saugos vadybininkų kompetencijų  poreikio tyrimas 32005,64 24004,22 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0134-
03 

Metodinių priemonių adaptavimas neįgaliųjų profesiniam rengimui 128074,30 96055,73 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0136-
01 

Nacionalin÷s Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos 
Baleto skyriaus profesijos mokytojų pedagoginių ir profesinių 
kompetencijų tobulinimas bei sąlygų pagrindinių geb÷jimų ugdymui 
sudarymas. 

119068,15 89301,11 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0137 

Autotransporto elektronikos studijų programos kūrimas 111151,95 83363,96 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0139-
01 

LKKA studijų programų tobulinimas ir pritaikymas negalias turinčių 
asmenų specialiesiems poreikiams, diegiant naujus studijų metodus ir 
technologijų praktinį mokymą, tinkamą rengiant specialistus dirbti su 
neįgaliais asmenimis integruotomis sąlygomis. 

109541,64 82156,23 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0141-
04 

Inovatyvi logistikos specialistų kompetencijų nustatymo, ugdymo ir 
pasiekimų vertinimo programa e-mokymo(si) platformoje 

207552,74 155664,55 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0142-
03 

Pedagogų individualaus profesinio potencialo ir kompetencijų 
tobulinimas, siekiant žinių ir praktikos atitikimo rinkos poreikiamsv 

120148,25 90111,18 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0143-
01 

Inovatyvių mokymo(si) priemonių kūrimas 107766,15 80824,61 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0144-
04 

Amatų mokykla – naujas profesinio mokymo modelis 266238,73 199679,04 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0146-
01 

Naujų technologijų praktinis mokymas elektronikos ir elektros 
inžinerijos krypties studijose: imitacinio praktinių įgūdžių formavimo 
modelio diegimas. 

165000,22 123750,16 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0147-
01 

Kaimo paslaugų verslo darbuotojo mokymo programos rengimas ir 
įgyvendinimas 

94173,31 70629,98 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0148 

„Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistų rengimo praktinio 
mokymo sistemos modernizavimas“ 

126046,57 94534,93 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0149-
03 

„Ugdymo turinio IKT pagrindu kūrimas ir diegimas remiantis 
integruoto gamtos mokslų kurso 5-6 klas÷s mokiniams pavyzdžiu“ 

847598,67 635699,00 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0151-
01 

Prienų rajono mokyklų vidutinio ir vyresnio amžiaus mokytojų 
bendrųjų geb÷jimų ugdymas 

88465,91 66349,43 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0152-
03 

Naujų studijų programų rengimas KVTK verslo fakultete 101426,94 76070,21 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0153-
02 

Maisto ruošimo darbuotojo profesinių kompetencijų, atitinkančių 
Europos Sąjungos reikalavimus tobulinimas 

105517,65 79138,24 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0154-
01 

Priemonių. mažinančių “iškritimą” iš nuosekliojo mokymosi sistemos, 
kūrimas Skuodo rajone 

109037,27 81777,95 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0155-
03 

Andragogų-praktikų kvalifikacijos k÷limas verslumo ugdymo kontekste 158456,65 118842,48 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0156-
02 

BENDRŲJŲ  KOMPETENCIJŲ LAVINIMO KURSO SUKŪRIMAS 256228,54 192171,40 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0157-
01 

Medicinos krypties studijų programos atnaujinimas kardiologijos srityje 143355,95 107516,96 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0158-
01 

„Jurbarko ir Pag÷gių savivaldybių gamtamokslinių bei technologijų 
dalykų mokytojų įvairiapusių kompetencijų tobulinimas“ 

101388,95 76041,71 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0159-
07 

Profesinio ir karjeros orientavimo, informavimo ir konsultavimo 
paslaugų modernizavimas įdiegiant vieningą karjeros projektavimo 
kompetencijų ugdymo modelį kolegijose ir universitetuose 

825325,31 618993,98 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0160-
01 

Kompetencijų centras: pasirengimas neformaliai ir savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesui, kuriant 
neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo centrą 
universitete (VDU) 

416171,28 312128,46 
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2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0161-
01 

Aukštosios mokyklos d÷stytojų pedagogin÷s kompetencijos tobulinimas 213996,94 160497,70 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0163-
03 

Bendrųjų kompetencijų ugdymo technologijų modernizavimas 
profesiniame rengime 

203666,05 152749,54 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0165-
04 

Naujų statybos profesinio mokymo programų rengimas, siekiant 
užtikrinti mokymosi kelių įvairovę, tąsą bei atitiktį darbo rinkos 
poreikiams 

103140,05 77355,04 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0166 

Metodin÷s medžiagos komplekso d÷stytojų apmokymui teikti studijas 
nuotoliniu būdu sukūrimas 

97918,30 73438,72 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0167-
01 

Slaugos studijų programos tobulinimas pagal ES standartus 130239,67 97679,75 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0170-
05 

„SöKMINGOS STUDENTŲ KARJEROS PLöTOTö DIEGIANT 
INOVATYV Ų KOOPERUOTŲ STUDIJŲ METODĄ“ (KOOPERIA) 

256351,54 192263,66 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0171-
03 

Vertinamasis prognostinis verslo vadybos ir administravimo srities 
specialistų kvalifikacijų poreikio tyrimas 

43578,54 32683,90 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0172-
04 

Profesinio rengimo perimamumo  sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas 
realizuojant technologin÷s krypties studijų programas 

142834,20 107125,65 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0177-
04 

3D mokymas: mokymo priemonių daugialyp÷je terp÷je kūrimas 
socialinių mokslų studijoms 

181105,68 135829,26 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0178-
05 

Inovatyvūs karjeros konsultavimo modeliai – s÷kmingos integracijos į 
darbo rinką skatinimo priemon÷ 

209839,06 157379,29 

2.4 ESF 
BPD2004-ESF-
2.4.0-03-05/0179-
01 

Elektroninių studijų pl÷tra Lietuvos kolegijose 178555,58 133916,68 

2.5   Žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimas mokslinių tyrim ų ir inovacij ų srityje  35676650,71 26742148,20 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-01-04/0004-
03 

Mokslininkų kvalifikacijos gerinimas madžiagotyros, biotechnologijos 
ir aplinkotyros srityse 

442744,71 332058,53 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-01-04/0007-
01 

Aukštųjų mokyklų d÷stytojų bei ūkio subjektų specialistų mokslin÷s 
kompetencijos tobulinimas (MOKOM – mokslin÷ kompetencija) 

434326,84 325745,12 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-01-04/0011-
03 

Magistrantūros studijų modulin÷s programos “Karjeros konsultavimas” 
sukūrimas ir įgyvendinimas 

230200,52 172650,39 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-01-04/0012-
04 

Tarpuniversitetinis edukologijos doktorantūros konsorciumo sukūrimas 
(Nr. ESF-EDU-1) 

224125,67 168094,25 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-01-04/0013-
03 

Tyrimų erdv÷s ir tyr÷jų kompetencijų išpl÷timas aukštojo 
neuniversitetinio mokslo sektoriuje 

224220,93 168165,69 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-01-04/0014-
05 

Švietimo kokyb÷s vadybininkų rengimas pl÷tojant kokyb÷s užtikrinimo 
sistemą Lietuvoje 

446443,69 334475,55 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-01-04/0015-
02 

Programų sistemų magistratūros įsteigimas 455827,43 341870,56 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-01-04/0016-
06 

Žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimas aplinkos inžinerijos ir 
kraštotvarkos mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje 

380407,06 285305,30 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-01-04/0017-
04 

Miško naudojimo ir logistikos specialistų rengimo sistemos pl÷tra. 
Akronimas: NAUDLOG 

135666,95 101750,21 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-01-04/0019-
04 

Magistrantūros studijų sisteminimas 602280,85 451710,62 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-01-04/0020 

Žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimas statybos mokslinių tyrimų ir 
inovacijos srityje 

117827,82 88370,86 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-01-04/0021-
03 

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KOMPETENCIJOS DIDINIMAS 
PROBLEMINIUOSE LIETUVOS REGIONUOSE 

497941,25 373455,93 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-01-04/0023-
01 

Mokslo darbuotojų ir specialistų kvalifikacijos bei kompetencijos 
didinimas pritaikant genomikos žinias kardiologijoje 
(Mokslininkų ir kitų tyr÷jų, atitinkančių rinkos poreikius ruošimas, jų 
kvalifikacijos tobulinimas bei perkvalifikavimas) 

162149,78 121612,33 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-01-04/0027-
05 

Biofizika: biofizikos magistrinių ir doktorantūros studijų programų 
modernizavimas 
(Magistratūros ir doktorantūros universitetinių studijų programų 
modernizavimas, atnaujinimas, naujų modulių kūrimas, įgyvendinimas 
mokslo ir studijų institucijose pagal Au 

651395,54 488546,64 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-01-04/0030-
07 

Socialiniai mokslai žinių visuomen÷je: kokyb÷s užtikrinimo sistemos 
tobulinimas Mykolo Romerio universitete. 

233729,90 175297,43 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-01-04/0035-

Mokslin÷s visuomen÷s žinių pl÷tojimas kamieninių ir aukštesn÷s 
diferenciacijos ląstelių tyrimų srityje. 

304115,26 228086,44 
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08 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-01-04/0045-
02 

Vandenilio energetikos technologijų mokymo organizavimas 268749,82 201562,37 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-01-04/0046-
06 

„Farmacijos ir medicinos krypties magistrantūros, rezidentūros ir 
doktorantūros studijų programų pl÷tra farmacijos, biochemijos, 
biotechnologijos ir medicinin÷s genetikos srityse“ 

220101,35 165076,01 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-01-04/0047-
02 

Medžiagų mokslo  krypties magistrantūros ir doktorantūros studijų 
programų kūrimas 

236447,03 177335,27 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-01-04/0053-
05 

Inovacijų pl÷tra Mykolo Riomerio universiteto magistrantūros ir 
doktorantūros studijose 

766740,45 575055,34 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-02-04/0002-
07 

Aukščiausios pakopos lazerinių ir optinių technologijų specialistų 
ruošimas 

1067943,02 800957,26 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-02-04/0003-
03 

Mechatronikos krypties magistrantūros studijų programų ir 
doktorantūros pertvarkymas ir atnaujinimas 

679022,45 509266,84 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-02-04/0004-
03 

Mechatronikos tyr÷jų kompetencijos tobulinimo nacionalin÷s 
programos rengimas ir įgyvendinimas 

509098,39 381823,79 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-02-04/0005-
04 

"Aukščiausios studijų pakopos - magistrantų ir doktorantų - rengimas 
žem÷s ir miškų ūkio augalų biotechnologijų srityje". 

557298,66 417974,00 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-02-04/0006-
04 

"Žmonių išteklių kokyb÷s gerinimas žem÷s ir miškų ūkio 
biotechnologinių  tyrimų srityje" (Mokslininkų ir kitų tyr÷jų 
kvalifikacijos k÷limas žem÷s ir miškų ūkio augalų biotechnologijos 
srityje) 

566454,20 424840,64 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-02-04/0007-
05 

Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos žmogiškųjų išteklių 
pl÷tra 

1040416,73 780312,53 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0002-
03 

Ekologijos ir aplinkotyros krypties magistrantūros ir doktorantūros 
modernizavimas išplečiant mokslininkų ir jaunų tyr÷jų kompetenciją 

215421,97 161566,48 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0004-
02 

„Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo užtikrinimas Lietuvos 
veterinarijos akademijoje“ 

183459,77 137594,82 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0005-
01 

Aukštųjų technologijų tekstil÷s mokslo ir studijų pl÷tra Lietuvoje 136794,49 102595,86 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0006-
03 

Molekulin÷s medicinos magistrantūros ir podiplominių studijų 
tobulinimo bei d÷stytojų kvalifikacijos k÷limo pl÷tros programa 

89561,16 67170,87 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0007 

Finansų ir draudimo matematikos bei Ekonometrijos magistrantūrų 
įsteigimas 

168092,57 126069,43 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0009-
03 

Mokslininkų ir įmonių darbuotojų horizontalios kompetencijos 
tobulinimas mokslinių tyrimų ir technologin÷s pl÷tros srityje 

305111,38 228833,53 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0010-
05 

Mokslinių tyrimų praktinio taikymo skatinimo informacinis portalas 341690,12 256267,59 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0011-
02 

„Lietuvos Žemdirbyst÷s Instituto žmogiškųjų išteklių kokyb÷s 
gerinimas Agronomijos mokslų tyrimų ir inovacijų srityje“ 

129198,18 96898,64 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0012-
04 

Fizinių mokslų II ir III studijų pakopų pertvarka, jas pritaikant 
prioritetinių MTEP sričių vystymui 

794411,06 595808,29 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0013-
03 

Žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimas Vilniaus universitete ruošiant 
kraujagyslių chirurgijos specialistus 

93452,68 70089,51 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0014-
03 

Žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimas Vilniaus universitete ruošiant 
slaugos specialistus 

114430,59 85822,94 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0015-
02 

Žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimas Vilniaus universitete ruošiant 
Vaikų gydytojus 

192703,84 144527,88 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0016-
02 

Žmogiškųjų išteklių kokyb÷s gerinimas Vilniaus universitete ruošiant 
akušerijos ir ginekologijos srities specialistus 

144771,17 108578,38 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0017-
04 

Elektronikos ir informatikos inžinerijos krypčių magistrantūros studijų 
programų ir doktorantūros pertvarkymas ir atnaujinimas VGTU 

203379,29 152534,47 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0018-
02 

Suvirinimo specialyb÷s inžinierinių darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimas ir patvirtinimas pagal ES reikalavimus 

295025,49 221269,11 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0019-
01 

Nanotechnologijų ir elektronikos aukščiausios kvalifikacijos specialistų 
ruošimo ir kvalifikacijos k÷limo Lietuvoje studija 

132071,22 99053,41 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0020-
02 

Modernios inovacinių geb÷jimų ugdymo programos skirtos integruoti 
mokslo, verslo ir viešųjų institucijų potencialą sukūrimas ir išbandymas 

185140,50 138855,37 
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2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0022-
03 

OPTOSTUD: Optoelektronikos studijų ir mokslo programos kūrimas 646978,90 485234,18 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0023-
02 

Vilniaus dail÷s akademijos inovacijų ir dizaino centras (toliau tekste 
VDA inovacijų ir dizaino centras) 

386656,61 289992,46 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0024-
04 

Mokymų organizavimas II ir III pakopos studentams bei tyr÷jų 
mokslin÷s kompetencijos didinimas sudarant prielaidas ES teis÷s aktų, 
susisijusių su globalios kaitos ir antropogeninio poveikio ekosistemoms 
tyrimu bei monitoringu, įgyvendinimui 

141299,45 105974,58 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0025-
06 

Biologin÷s įvairov÷s tyr÷jų kompetencijos pl÷tra (BIOTYRA) 242891,49 182168,62 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0026 

Mokslo taikomųjų tyrimų pl÷tra bei d÷stytojų kvalifikacijos tobulinimas 
Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete 

111470,85 83603,13 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0027-
03 

Informatikos ir matematikos doktorantūros studijų pl÷tra (InMaDra) 1028985,75 771739,31 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0029-
06 

Gamtos mokslų podoktorantūrinių stažuočių (post doc‘ų) sistemos 
sukūrimas ir įdiegimas 

1147621,43 860716,07 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0030-
02 

Medicinos fizikos ir nanofotonikos aukštųjų studijų realizacija 815446,03 611584,51 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0031-
02 

Verslumo ugdymas Mykolo Romerio, Kauno technologijos ir Vilniaus 
Gedimino technikos universitetuose socialinių ir inžinerinių mokslų 
srityje 

384574,73 288431,05 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0034-
04 

Chirurgijos rezidentūros studijų modernizavimas 176221,08 132165,80 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0036-
05 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos instituto pl÷tra 
ir mokslinių tyrimų rezultatų Lietuvos odontologin÷je praktikoje 
sklaidos užtikrinimas 

224734,26 168550,70 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0037-
03 

Lietuvos mokslininkų kompetencijos infrastruktūrų pl÷tros ir 
integracijos į Europos mokslinių tyrimų erdvę galimybių studijos 
rengimas 

115411,13 86558,34 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0038-
03 

„Lietuvos mokslininkų geb÷jimų ugdymas Lietuvai integruojantis į 
Europos Sąjungos mokslo infrastruktūrą“ 

304506,26 228379,70 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0040-
04 

Mokslas. Mokslininkai. Visuomen÷ 365139,79 273854,85 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0042-
03 

Empirinių duomenų ir informacijos HSM tyrimams kaupimas ir 
valdymas: Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) 

289251,07 216938,30 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0044-
01 

Biotechnologijos praktinių įgūdžių įgijimas magistratūros bei 
doktorantūros studijų metu 

149823,64 97385,43 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0045-
01 

„Interaktyvaus augalų biotechnologijos centro įsteigimas“ 124782,32 93586,74 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0046-
02 

Europos socialinių mokslų tyrimų erdv÷s pl÷tra: Jaunųjų mokslininkų 
kompetencijos forumo kūrimas Mykolo Romerio universitete 

222763,31 167072,48 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0048-
04 

Biomas÷s resursų valdymo ir konversijos technologijų mokslo ir studijų 
pl÷tra 

107575,03 80681,27 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0049-
04 

Maisto žaliavų ir agrarin÷s aplinkos studijų tobulinimas 589408,17 442056,13 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0050-
02 

Institucinis mokslo ir studijų institucijų vertinimas 226027,74 169520,79 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0051-
03 

Švietimo vadybos magistrantūros studijų sukūrimas Vilniaus 
pedagoginiame universitete 

130349,14 97761,85 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0052-
02 

Aukščiausios kvalifikacijos specialistų (magistrantų) pasiūlos ir 
paklausos atitikimo sisteminis įvertinimas 

152819,53 114614,65 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0053-
04 

Kūrybinių industrijų skatinimas keliant meno tyr÷jų mokslines ir 
praktines kompetencijas magistrantūros studijose 

202277,10 151707,82 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0054-
01 

Tarptautin÷ mokslin÷ duomenų baz÷ „Lituanistika“ 963271,29 722453,46 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0055-
02 

Protų susigrąžinimo programos parengimas ir įgyvendinimas 714341,19 535755,89 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0057-
04 

Galimybių studija „Programinis – konkursinis MTEP finansavimo 
modelis“ 

322421,09 241815,82 
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2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0058-
03 

Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: 
socialinių humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų 
atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas 

451493,89 338620,42 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0059-
04 

Tarpkryptin÷s plečiamosios kriminologijos studijos Vilniaus 
universitete 

502160,95 376620,71 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0060-
04 

Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centro 
kūrimas 

297916,62 223437,47 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0063-
02 

Informacinių technologijų srities magistrantūros studijų programų 
modernizavimas, pl÷tra ir mobilumo užtikrinimas 

447243,92 335432,94 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0064-
02 

Magistrantūros studijų programos „Vadyba“ atnaujinimas ir išpl÷timas 309986,69 232490,01 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0065-
02 

Naujų mokymo(si) metodų bei formų kūrimas ir diegimas technologijos 
mokslo srityje 

120863,50 90647,62 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0067-
03 

Taikomosios chemijos srities magistrantūros studijų programos 
parengimas Kauno technologijos universitete 

216121,24 162090,93 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0069-
03 

„Taikomosios fizikos magistrantūros ir doktorantūros studijų programų 
tobulinimas” 

225306,13 168979,60 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0070-
02 

Virtualiosios mokslo ir studijų organizacijos kūrimas, vystymas ir 
diegimas GRID technologijų pagrindu 

240167,89 180125,92 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0071-
01 

Šiuolaikinių mokymo priemonių širdies ultragarsinio tyrimo studijoms 
sukūrimas ir įdiegimas 

101451,30 76088,47 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0073-
03 

LKKA biomedicinos (sveikatinimo ir sporto fiziologijos) srities 
mokslininkų ir kitų tyr÷jų tyrimų ir eksperimentin÷s pl÷tros 
kvalifikacijos tobulinimas bei palaikymas iki ES konkurencingumo 
lygio 

158562,37 118921,77 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0074-
05 

Socialinių grupių identitetų tyrimų bei studijų pl÷tra 201958,87 151469,15 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0075-
02 

Tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo kompetencijų pl÷tot÷ 
magistrantūrose programose (ARIADNE) 

288177,62 216133,21 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0077-
02 

Baltijos šalių istorijos magistrantūros studijų programos 
modernizavimas 

122383,55 91787,66 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0078-
06 

Specialistų poreikio tyrimų metodologijos rengimas ir pilotinio tyrimo 
įgyvendinimas aukštųjų technologijų srityse. 

337465,58 253099,19 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0079-
02 

Vadybos ir administravimo krypties magistro studijų programos „Žinių 
ir inovacijų vadyba“ sukūrimas 

341280,45 255960,34 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0080-
03 

Maisto kokyb÷s ir saugos specialistų – magistrantų, mokslininkų ir kitų 
tyr÷jų – kompetencijos užtikrinimas 

185917,64 139438,22 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0081-
05 

Visuomen÷s darnaus vystymosi tarpdalykin÷ jungtin÷ magistrantūra 
(DARNA) 

273174,68 204881,00 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0082-
01 

Informacijos saugos studijų modulių rengimas ir d÷stytojų 
kvalifikacijos tobulinimas 

405006,03 303754,52 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0083-
02 

“Telekomunikacijų ir elektronikos magistratūros ir doktorantūros 
studijų bei mokslininkų ir tyr÷jų perkvalifikavimo programų 
tobulinimas” 

280805,33 210603,99 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0084-
05 

Verslo įmonių ir kolegijų d÷stytojų geb÷jimų atlikti kokybinius tyrimus 
ugdymas 

258547,68 193910,76 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0087-
02 

Mokslin÷s kompetencijos apie žmogaus organizmo kritines būkles 
ugdymas bei k÷limas 

154552,41 115914,30 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0088-
04 

AKTTOR (analitiko kompetencijų tobulinimas ir jų taikymas 
organizacijose žmonių išteklių potencialo pl÷trai skatinti) 

163853,54 122890,15 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0089-
03 

Mokslininkų kvalifikacijos gerinimas proteomikos srityje 182909,64 137182,22 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0091-
03 

Efektyvios Mykolo Romerio universiteto magistrantų 
praktikos/doktorantų stažuot÷s įgyvendinimo sistemos sukūrimas 

442793,69 332095,26 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0092-
02 

Nanotechnologijų ir medžiagotyros centro studijų programa 
(NanoStudijos) 

493021,15 369765,86 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0093-
03 

Kolegijų ir verslo įmonių bendradarbiavimo stiprinimas mokslo 
taikomųjų tyrimų ir inovacijų srityje 

369131,07 276848,29 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0094-
02 

Saul÷tekio verslumo mokykla 343679,15 257759,35 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 587 

Prioriteto/priemon÷s pavadinimas 
Išmok÷tos ir pripažintos 

deklaruotinomis EK l÷šos (EUR) Prioriteto/priemon÷s 
Nr. 

Fondas 

Projekto numeris Projekto pavadinimas  viso  iš jų ES l÷šos  

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0095-
05 

Magistrantūros ir doktorantūros studijų modulių kūrimas ir programų 
atnaujinimas strategin÷se moderniųjų biomokslų srityse 

866877,68 650158,25 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0096-
05 

Tarptautin÷s turizmo vadybos magistrantūros studijų programos 
kūrimas 

281376,46 211032,35 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0097-
04 

Kauno tarpuniversitetinių biomolekulinių mokslų magistrinįų studijų 
integracija 

380085,35 285064,01 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0098-
02 

Mokslininkų ir d÷stytojų kvalifikacijos tobulinimo metodin÷s baz÷s  
sukūrimas Vilniaus universitete 

397855,83 298391,87 

2.5 ESF 
BPD2004-ESF-
2.5.0-03-05/0099-
01 

Vilniaus universiteto Karjeros centro veikla organizuojant magistrantų 
bendrųjų kompetencijų, atitinkančių darbo rinkos poreikius, praktinį 
ugdymą 

367082,66 275311,99 

III    GAMYBOS SEKTORIAUS PLöTRA 347025746,39 232021510,50 

3.1   Tiesiogin÷ parama verslui 111559064,68 75923895,53 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-04/0002 

Investicijos į kelių statybos technologijos modernizavimą 121456,53 84597,12 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-04/0003 

Inovatyvių technologijų, skirtų prekinių ženklų apsaugai, diegimas 
UAB "Garsų pasaulis" 

1929099,88 1420313,86 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-04/0008-
02 

Naujos odų apdirbimo gamyklos statyba K÷dainiuose 1762754,36 1322065,75 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-04/0013 

Betono ir betono gaminių cecho rekonstrukcija bei technologin÷s 
įrangos įsigijimas 

1030554,91 659960,03 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-04/0020 

Archyvin÷s dokumentacijos saugojimo ir administravimo verslo pl÷tra 1103656,57 711207,74 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-04/0022 

AB "Aud÷jas" gamybin÷s baz÷s modernizavimas ir ekologiškai švarių 
bei gamybos kaštus mažinančių aukštų technologijų diegimas, 
sukuriant sąlygas Lietuvos tekstil÷s įmonių verslo tinklui pl÷toti (III 
etapai, 2004-2006 m.) 

1909720,85 1432290,63 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-04/0026 

Statybinių atliekų perdirbimo aikštel÷s modernizavimas 215766,91 151036,84 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-04/0032-
01 

Pakuočių gamybos cecho patalpų statyba ir įrengimas UAB"Baltijos 
polistirenas" 

1917468,56 1281408,03 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-04/0033 

Stiklo apdirbimo modernizavimas 349037,87 188799,13 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-04/0039 

BĮ UAB "Lisiplast" prieinamumo prie pasaulinių rinkų didinimas, 
modernizuojant gamybos priemones 

554459,55 325546,41 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-04/0041-
01 

UAB "Somlita" gamybos baz÷s modernizavimas 1677153,03 1174007,12 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-04/0042-
01 

Inovatyvių medienos drožlių plokščių gamybos technologijų diegimas, 
siekiant sukurti stambiausią baldų gamybos tinklą Europos Šiaur÷s 
Vakarų regione 

13214812,59 11588552,51 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-04/0047-
02 

Barjerin÷s pl÷vel÷s gamyba ir LOJ regeneracija diegiant 
daugiasluoksnių polimerinių lapų gamybos ir šilumą regeneruojančios 
termin÷s oksidacijos technologijas UAB „Lietpak“ 

1833295,63 1234149,78 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-04/0051-
01 

Parketo gamybos modernizavimas ir naujų gamybos technologijų 
įsisavinimas 

2248414,19 1573889,93 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-04/0053-
07 

AB "Sanitas" gamybos modernizavimas 4649965,05 3410386,63 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-04/0056 

Naujos baldų gamyklos Visagine statyba 7737196,04 7040330,15 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-04/0072-
01 

Inovacinių telekomunikacijos produktų kūrimo ir gamybos technologijų 
modernizavimas, perkeliant įmonę į naują pastatą 

1245747,80 811212,68 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-04/0075-
04 

UAB „Ignalinos statyba“ gamybin÷s veiklos pl÷tra, įrengiant modernias 
karjero ir betono produkcijos gamybos technologijas 

237026,92 151397,77 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-04/0076 

UAB „BRD“ pramon÷s įrašomųjų kompaktinių diskų CD-R gamybos 
Baltijos šalių rinkai inovacinis projektas 

1985493,36 1329025,15 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-04/0098-
02 

Dokumentų elektroninių mainų centro paslaugos sukūrimas verslo 
klientams “B2B centras 

108498,03 75948,62 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-04/0101-
02 

Kokybiško žvyro skaldos (trupinto žvyro) gamybos investicinis 
projektas 

338151,96 183097,95 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-04/0103 

UAB “Bonika” spaustuv÷s modernizavimas 910556,64 576969,67 
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3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-04/0106-
03 

Inovacinių etikečių gamybos technologijų diegimas UAB "Pakmarkas" 
veikloje 

604960,72 598911,12 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0177-
01 

Modernių technologijų ir inovacijų diegimas Ariogalos 
eksperimentin÷je langų gamykloje 

1842584,87 1233581,06 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0181-
01 

Modernių skydinių namų gamyba inovatyvių technologijų pagrindu 526761,47 322694,80 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0201-
03 

Kalcitinių negesintų kalkių gamybos technologin÷s linijos 
modernizavimas 

805507,65 563855,55 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0236-
04 

AB "Jūr÷s medis" technologin÷s linijos modernizavimas 3926972,19 2783760,24 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0253-
03 

AB "Anykščių kvarcas" gamybinių paj÷gumų modernizavimas 1082744,44 757921,11 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0263-
02 

Elektros įrenginių derinimo ir aptarnavimo darbų kokyb÷s bei 
produktyvumo didinimas, įsigyjant modernią elektrolaboratoriją 

278429,57 150196,84 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0282 

Naujų ir pažangių dantų protezų gamybos technologijų diegimas bei 
gamybin÷s aplinkos pritaikymas prie ES standartų 

66413,14 44940,70 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0284-
01 

Inovatyvių technologijų diegimas UAB „ERRA“ IR KO“ veiklos 
pl÷trai 

524737,29 306687,47 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0294-
02 

"Programinio valdymo staklių baro modernizavimas ir inovacijų 
diegimas UAB Sebra" 

624095,25 376678,75 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0296-
02 

UAB „Litkirta“, vykdančios veiklą Rokiškio ir Zarasų raj., technologijų 
modernizavimas, siekiant skatinti vietinių energijos išteklių gamybą 

269958,89 253060,49 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0304-
03 

Akmens apdirbimo modernizavimas 586296,55 350090,36 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0305 

Automatizuotos PET taros gamybos įrangos įdiegimas 136160,97 75996,66 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0316-
01 

Plastikinių gaminių gamybos modernizavimas 313880,07 169469,75 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0326-
01 

UAB „PARAMA“ ekonomin÷s veiklos pl÷tra įrengiant modernią 
asfaltbetonio gamyklą 

871915,15 686912,86 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0332 

UAB „Lodvila“ naujų, modernių technologijų diegimo ir paslaugų 
išpl÷timo projektas 

1406304,89 921120,86 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0334-
02 

„UAB „Nagisa“ konkurencingumo didinimas, įsigyjant naują gamybos 
linij ą – ekstruderį poliesterin÷s ir polipropilenin÷s pakavimo juostos 
gamybai“ 

992984,74 633489,14 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0338-
02 

UAB „Skaitmeninis ofsetas“ spaustuv÷s perk÷limas ir modernizavimas 767309,50 501632,69 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0345-
08 

UAB "Ježvitas" veiklos išpl÷timas ir modernizavimas įdiegiant naują 
daugiasluoksnių plokščių gamybos technologiją. 

266145,24 239208,91 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0351 

Modernios stiklo paketų gamybos technologijos įdiegimas 1098393,93 708282,77 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0353 

Poligrafin÷s produkcijos gamybos modernizavimas ir pl÷tra 1260442,90 822370,10 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0356-
01 

UAB “Arginta” gamybin÷s baz÷s modernizavimas ir perk÷limas 709715,56 630038,60 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0360-
05 

Netinkamų naudoti padangų perdirbimas į antrines žaliavas įdiegiant 
ultragarsinio mechaninio dezintegravimo technologiją 

948045,03 807523,21 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0366-
03 

Esamų PET taros gamybos technologijų modernizavimas, naujų 
technologijų diegimas ir naujų produktų grupių sukūrimas 

2694086,02 2076081,28 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0372 

Įmon÷s konkurencingumo didinimas 1161993,14 752967,60 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.1-02-05/0383-
01 

AB “Medienos plaušas” minkštų medienos plaušo plokščių gamybos 
investicinis projektas 

1670531,96 1395534,18 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.2-02-05/0291-
02 

P.Kurmio firmos „Medis“ verslumo ir konkurencingumo ES ir vietos 
baldų rinkoje didinimas, diegiant kokyb÷s valdymo sistemas ir 
metodus. 

16670,50 13981,73 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.3-02-04/0021 

Daugiafunkcinio kongresų, konferencijų ir parodų centro kūrimas 2316960,11 1737720,08 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.5-02-05/0290-
01 

NAUJOS POLIMERINIŲ ATLIEKŲ PERDIRBIMO 
TECHNOLOGIJOS ĮDIEGIMAS IR PANAUDOJIMAS GAMYBOJE 

199181,17 197189,35 
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3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.6-02-04/0004-
02 

Apgyvendinimo ir turizmo paslaugų pl÷tra UAB "Draugyst÷s 
sanatorija" 

867854,74 549319,60 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.6-02-04/0007-
01 

„Rekreacijos centras Mol÷tuose“ 693175,45 516194,48 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.6-02-04/0011-
01 

Viešbučio įrengimas grafų Zavyšų rūmuose 1014650,73 658927,22 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.6-02-04/0023-
03 

Druskininkų senųjų gydyklų pastatų komplekso rekonstrukcija 3101255,70 2111269,03 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.6-02-04/0031-
02 

Poilsiaviet÷s prie Margio ežero rekonstrukcija, įrengiant konferencijų ir 
poilsio centrą Trakų raj., Penkininkų kaime 

766715,89 518056,84 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.6-02-04/0094-
04 

„Santakos viešbučio“ Kauno senamiestyje paslaugų pl÷tra 1106430,31 714171,00 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.6-02-05/0205-
08 

Konferencijų centras su apgyvendinimu 1817802,80 1211803,24 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.6-02-05/0231-
04 

Tranzito centro Kaune atidarymas 561757,80 412386,40 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.6-02-05/0247-
02 

UAB "Noring÷" trij ų žvaigždučių viešbučio įkūrimo Marijampol÷s 
mieste projektas 

1575486,97 1102840,88 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.6-02-05/0421-
02 

Druskininkų miesto pl÷tra. Vandens pramogų parkas 12820522,53 4487182,92 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-03-04/0004-
01 

Lazeriai mikroapdirbimui ir diagnostikai 1088537,00 581579,57 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-03-05/0009-
02 

Popieriaus ir kartono gamybos atliekų perdirbimo technologijos 
taikomieji moksliniai tyrimai ir perdirbimo linijos sukūrimas 

354465,23 202651,09 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-03-05/0011-
02 

ULTRABRAIN” echotomoskopo, skirto galvos smegenų kraujagyslių 
ir galvos smegenų struktūrų ultragarsinių atvaizdų formavimui per 
storuosius galvos kaukol÷s audinius, sukūrimas ir prototipo 
pagaminimas 

427450,97 282790,92 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-03-05/0012-
04 

Kompleksin÷ sveikatinimo įrangos sistema "Gudris" 482354,28 261278,12 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-03-05/0019-
04 

Integruota, lanksti bei atvira automatizuotų organizacinių procesų 
valdymo sistema mažoms ir vidutin÷ms įmon÷ms: moksliniai taikomieji 
tyrimai ir bandomojo programin÷s įrangos produkto kūrimas 

764171,56 427394,87 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-03-05/0020-
01 

Žmogaus smegenų fiziologin÷s steb÷senos inovacinių neinvazinių 
metodų ir kompleksin÷s įrangos taikomieji moksliniai tyrimai ir 
technologin÷ pl÷tra 

895106,87 454760,68 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0001-
01 

Biocido receptūros ir bandomojo pavyzdžio UAB "Koslita" sukūrimas. 98080,07 64561,56 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0002 

Natūralios kosmetikos, skirtos problemin÷s veido odos priežiūrai, 
sukūrimas. 

57439,87 31763,78 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0003 

Universalios  pirkimų kontrol÷s sistemos kūrimas 135032,75 72434,06 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0004 

Integruojamo skaitmeninio modulio hibridiniam televizoriui sukūrimas 
siekiant padidinti UAB “SELTEKA” konkurencingumą ir verslumo 
lygį, padidinti įmon÷s mokslinių tyrimų potencialą. 

56500,48 30529,18 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0006-
01 

Naujos struktūros, daugiafunkcinių baldinių audinių sukūrimo, 
panaudojant konceptualiai naujas medžiagas ir technologijas, galimybių 
studija. 

12158,08 8510,59 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0007-
02 

Naujomis žiniomis paremta darbo organizavimo ir dokumentų valdymo 
sistema DOVAS, pritaikyta prie SVV poreikių 

210677,02 106352,55 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0009-
07 

Dokumentų ir procesų valdymo variklio (DPVV) sukūrimas 220117,98 116550,81 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0010-
01 

Naujos kartos elektros skaitiklių sukūrimas ir prototipų pagaminimas 350429,60 239973,53 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0012-
02 

Alternatyvų žaliavų produkto pritaikymo polimerin÷s pakuot÷s 
gamybai mokslinių tyrimų galimybių studijos rengimas 

62353,82 30154,19 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0013-
05 

Nitratinių trąšų tobulinimas ir naujų sukūrimas 547763,86 402113,42 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0014 

Išpl÷stinio gamybos planavimo algoritmo modeliavimas ir 
įgyvendinimas, kuriant gamybos valdymo informacinę sistemą. 

195234,49 136664,14 
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3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0015-
01 

Integruojamų švirkštinių siurblių, jų sujungimo ir kompiuterizuotos 
valdymo sistemos sukūrimas. 

171394,58 118953,18 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0016-
03 

Optimizuoti molekuliniai įrankiai genomų tyrimams. 661182,84 317310,47 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0017-
06 

AUKŠTO KALORINGUMO MEDŽIAGŲ IR ATLIEKŲ 
DUJOFIKAVIMO TECHNOLOGIJOS, MAŽINANČIOS 
SĄNAUDAS KURUI, SUKŪRIMO IR PRITAIKYMO GAMYBOJE 
MOKSLINIAI TYRIMAI 

414402,10 223290,08 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0018-
03 

Inovacinių metodų ir priemonių kūrimas erdvinių objektų atpažinimui, 
diagnostikai ir valdymui, taikant skaitinį intelektą 

313378,42 162091,55 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0019-
01 

Naujos metalinių rastrinių skalių gamybos technologijos sukūrimas 217379,91 103778,67 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0020-
04 

Natura medicus optimus: Naujų farmacinių produktų iš natūralių 
medžiagų kūrimas 

305299,43 158947,00 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0021-
02 

Aukštavolčio didel÷s galios valdomo išjungimo tiristoriaus 
konstrukcijos ir technologinių procesų taikomieji moksliniai tyrimai. 

129736,66 76984,61 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0022-
04 

Naujos kartos automatizuotos energijos apskaitos ir valdymo sistemos 
sukūrimas 

1037552,15 571539,56 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0023-
04 

Nauja išsetin÷s skleroz÷s gydymo technologija, paremta vakcinacija 
autologin÷ms T-ląstel÷mis 

170906,83 81493,04 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0029-
03 

Naujo tipo ir plataus panaudojimo medicinoje bei matavimų technikoje 
ultragarso keitiklių moksliniai tyrimai 

224135,10 105251,16 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0030-
02 

Savaime Besimokančios Sistemos interneto tinklapiams prototipo 
sukūrimas. 

104415,28 56886,99 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0032-
02 

"TEO LT, AB interaktyvių TV paslaugų valdymo ir teikimo sistemos 
prototipo sukūrimas. 

454530,20 251421,64 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0034-
02 

Naujų individualios ortopedin÷s avalyn÷s projektavimo metodų 
sukūrimas ir jų programin÷ realizacija (DoctorShoe ir ShoeMetric 2 
sistemos) 

79243,31 54694,22 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0035-
02 

Hemopetiniu aktyvumu pasižyminčio baltyminio preparato geno 
klonavimas, biosintez÷s ir išskyrimo procesų tyrimai. 

253739,69 127085,80 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0038-
04 

Kodinių skalių originalų gamybos technologijos sukūrimas 158956,93 104580,14 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0041-
01 

Biofiltro prototipo kūrimo taikomieji tyrimai ir technologin÷ pl÷tra 142239,86 79177,99 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0042-
01 

Realaus laiko verslo modelių sukūrimas vadovų ir pradavimo vadovų 
asmenin÷ms savyb÷ms ir žinioms vertinti 

109719,70 68702,04 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0043-
01 

Galimybių studijos parengimas specializuotam nuot÷kų valymo 
įrenginio sukūrimas 

14058,40 7064,61 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0044-
03 

BĮ UAB VTEX 171426,52 103398,44 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0045-
03 

Aptarnavimo sistemų optimizavimo ir valdymo agentas 354940,64 212723,33 

3.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.1.7-06-06/0056-
02 

Serinin÷s proteaz÷s zimogenin÷s formos biosintez÷s ir išskyrimo 
technologijos sukūrimas. 

736429,15 368214,56 

3.2   Verslo aplinkos gerinimas 49437542,26 28860828,92 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-01-04/0032-
01 

Šiaulių verslo inkubatoriaus pl÷tra, įsisavinant naujas paslaugas 511894,05 383920,68 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-01-04/0057-
01 

Viešųjų paslaugų verslui kokyb÷s, kompleksiškumo pl÷tra įrengiant 
mokymų - konferencijų salę Jurbarke 

127847,18 95885,39 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-01-04/0127-
01 

Verslo paramos sistemos gerinimas Pakruojo rajone 49680,74 35736,59 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-01-04/0136-
01 

Menų spaustuv÷s kūrybinių verslų inkubatoriaus infrastruktūros pl÷tra 
(II etapas) 

735570,52 432205,32 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-01-05/0177 

Utenos verslo informacijos centro infrastruktūros pl÷tra skatinant 
verslumą regione 

314221,74 235666,31 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-01-05/0403-
01 

Radviliškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo įmonių pl÷tros 
skatinimas 

56990,05 42742,54 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-01-05/0409-

Nuolat veikiančios SVV tyrimų ir monitoringo sistemos sukūrimas 450391,38 337793,53 
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01 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-01-05/0418 

Verslumo kampanijos, skatinančios smulkaus ir vidutinio verslo įmonių 
steigimąsi ir pl÷trą Lietuvoje, įgyvendinimas 

504021,54 378016,16 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-01-05/0423-
02 

Plung÷s rajono smulkaus ir vidutinių verslo įmonių konkurencingumo 
skatinimas 

60422,56 45316,93 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-01-05/0429 

Verslumo skatinimas Lietuvos regionuose: viešųjų paslaugų verslui 
poreikio ir pasiūlos tyrimas 

90562,14 66162,46 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-04-06/0002-
02 

Verslo aplinkos gerinimas Širvintų rajone 137625,04 98057,85 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-04-06/0003-
04 

Verslo paramos sistemos gerinimas IAE regione 201348,36 143460,50 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-04-06/0004-
07 

Rietavo savivaldyb÷s smulkaus ir vidutinio verslo įmonių 
konkurencingumo didinimas 

74182,08 52854,71 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-04-06/0007 

Kelm÷s turizmo ir verslo informacijos centro viešųjų paslaugų verslui 
pl÷tra 

37912,60 26936,26 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-04-06/0008-
03 

Kaišiadorių rajono verslo aplinkos vadovas 53941,23 38433,12 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-04-06/0010-
05 

VšĮ "KTU regioninis verslo inkubatorius" infrastruktūrin÷ pl÷tra 522617,89 370916,21 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-04-06/0012-
02 

Buvusio Tabako fabriko pritaikymas smulkaus ir vidutinio verslo 
reikm÷ms. I etapas: galimybių studijos ir techninio projekto 
parengimas. 

180195,03 121631,73 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-04-06/0014-
06 

Kokyb÷s vadybos principų diegimas Klaip÷dos apskrities viešųjų 
paslaugų verslui tinklo įstaigose - pilotinis projektas 

83549,00 59528,60 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-04-06/0016-
03 

Anykščių ir Pasvalio rajonų paramos sistemos SVV įmon÷ms 
išvystymas bei palankios investicin÷s aplinkos kūrimas 

417194,05 288151,67 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-04-06/0018-
02 

Telšių apskrities verslo inkubatoriaus infrastruktūros ir paslaugų pl÷tra 1805399,72 1285582,61 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-04-06/0020-
08 

Alytaus regiono verslo aplinkos gerinimas, modernizuojant verslo 
paslaugų tinklo įstaigų technines bazes, įvedant naujas paslaugas 
verslui ir didinant SVV įmonių veiklos pl÷rą ir konkurencingumą 

316376,43 225416,30 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-04-06/0021-
01 

Verslo pradžios labirintai :praktiniai ir teoriniai patarimai 37790,65 26925,78 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-04-06/0023-
02 

Ignalinos AE regiono viešųjų paslaugų verslui centro infrastruktūros 
sukūrimas 

783551,93 558280,99 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-04-06/0031-
01 

Marijampol÷s verslo informacijos centro pl÷tra ir verslumo skatinimas 
atokiose Marijampol÷s savivaldyb÷s vietov÷se 

68672,56 48929,10 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.1-04-06/0033-
02 

Ukmerg÷s rajono verslo informacijos centro infrastruktūros pl÷tra 
skatinant verslumą ir turizmą rajone 

244211,38 174000,56 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.2-04-06/0001-
05 

Inovacinių geb÷jimų formuoti ir diegti inovacijas stiprinimas (INO-
GEB) 

528110,58 376278,72 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.2-04-06/0002-
05 

Lietuvos įmonių ir mokslo organicacijų tarptautin÷s tecchnologin÷s 
partneryst÷s pl÷tot÷ (INO-TECH) 

453240,44 322933,69 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.2-04-06/0003-
04 

Technologijų perdavimo centras 378920,79 267432,74 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.3-01-04/0006-
03 

Klaip÷dos mokslo ir technologijų parko paslaugų ir infrastruktūros 
pl÷tra 

1506751,53 672373,05 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.3-01-05/0175-
01 

„Visorių informacinių technologijų parko pl÷tra“ 573460,74 430095,56 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.3-04-06/0002-
03 

VŠĮ „Panev÷žio mechatronikos centro“ technologijų demonstravimo 
centro vystymas 

1259931,10 897700,88 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.3-04-06/0005-
06 

Mokslo ir technologijų parko "Technopolis" infrastruktūros sukūrimas 3392710,12 2371752,91 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.3-04-06/0007-
03 

Panev÷žio mokslo ir technologijų parko steigimas 2278925,85 1622725,76 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.3-04-06/0008-
03 

"Saul÷tekio sl÷nio mokslo technologijų parko vystymas" pirmasis 
etapas 

6912823,13 2286432,66 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.3-04-06/0009-
01 

VITP pl÷tros Visoriuose technin÷s dokumentacijos rengimas 101576,11 71504,19 
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3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.4-01-05/0167 

Klaip÷dos pramoninio parko I-ojo etapo fizin÷s infrastruktūros 
vystymas 

3022752,05 2267063,97 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.4-04-06/0003-
09 

Šiaulių industrinio parko įkūrimas ir pl÷tra (I-as etapas) 10411324,83 4347592,55 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.4-04-06/0004-
04 

Inžinerin÷s infrastruktūros kūrimas K÷dainių miesto pramon÷s rajone 
(laisvame plote) 

3286582,90 2095196,57 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.4-04-06/0006-
07 

Plyno lauko infrastruktūros Panev÷žio rajone sukūrimas 4572336,01 3156964,46 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.4-04-06/0007-
05 

Verslo aplinkos gerinimas Radvilikio rajone, sukuriant pramonin÷s 
zonos infrastruktūrą 

634572,05 452060,92 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.4-04-06/0009-
06 

Pag÷gių miesto pramonin÷s zonos sukūrimas 322687,37 217813,89 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.5-01-05/0394-
01 

„Lietuvos rąstinių namų gamintojų konkurencingumo didinimas“ 161186,04 120889,52 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.5-04-06/0002-
04 

„Virtualus tinklas ir mokymai – verslo konfederacijos ir verslo 
stiprinimo įrankiai“ 

54301,11 40725,83 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.5-04-06/0006-
04 

Lietuvos kabelin÷s televizijos asociacijos narių konkurencinio 
potencialo didinimo projektas 

120766,31 90574,74 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.5-04-06/0015 

Lietuvos kokyb÷s vadybos asociacijos viešųjų paslaugų stiprinimas 
gerinant naujausios informacijos apie kokyb÷s valdymą sklaidą ir 
siūlant kitas su kokyb÷s valdymų susijusias paslaugas, atitinkančias 
Lietuvos organizacijų poreikius kokyb÷s valdymo srityje 

69227,20 51920,40 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.5-04-06/0016-
02 

Lietuvos prekybos įmonių asociacijos prisijungimas prie tarptautinio 
bendradarbiavimo tinklo EuroCommerce ir informacinių paslaugų 
teikimo pl÷tra 

247991,19 185993,39 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.5-04-06/0017-
04 

Franšiz÷s pl÷tros skatinimas Lietuvoje ir Lietuvos verslo integravimas į 
tarptautinius franšizavimo tinklus 

234397,99 175798,49 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.5-04-06/0018-
03 

Paslaugų, skirtų Vilniaus regiono specifiniams verslo sektoriams, 
sistemos sukūrimas 

237245,35 177934,01 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.5-04-06/0019-
04 

Vilniaus pramon÷s ir verslo asociacijos veiklos pl÷tra ir paslaugų 
kokyb÷s gerinimas 

41268,31 30951,22 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.6-04-06/0002-
04 

Atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo sričių 
viešųjų paslaugų kokyb÷s gerinimas Šiaulių regione 

68205,44 38365,58 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.7-01-04/0074-
06 

Lietuvos turizmo ir verslo prek÷s ženklo sukūrimas 325735,41 244301,57 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.7-01-05/0416-
04 

Lietuva – patraukli Europos verslo partner÷ 328460,11 240488,03 

3.2 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.2.7-04-06/0002-
01 

"Neringos verslo, turizmo, poilsio ir kultūros įvaizdžio formavimo 
strategijos bei prek÷s ženklo parengimas ir pristatymas" 

45882,31 34411,74 

3.3   Informacini ų technologijų paslaugų ir infrastrukt ūros pl÷tra 72890130,66 48889826,27 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-01-04/0001 

Pasirengimas projektui “Valstybin÷s vaistų kontrol÷s tarnybos  
informacijos sistema” 

15595,81 11384,94 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-01-04/0003-
01 

Projekto “Lietuvos dokumentinis kinas Internete” paramai būtinos 
dokumentacijos rengimas 

18591,29 13571,64 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-01-04/0005-
01 

Projekto „Elektroninis statistinių verslo duomenų parengimas ir 
perdavimas“ įgyvendinimui reikalingos dokumentacijos parengimas 

19126,51 13962,35 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-01-04/0007-
01 

„Elektroninio parašo infrastruktūros sukūrimas Lietuvoje“ 29601,69 21609,23 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-01-04/0009 

E-ambulatorin÷s sveikatos priežiūros sistemos sukūrimas ir įdiegimas 
Vilniaus miesto pirmin÷s sveikatos priežiūros įstaigose („E-Sveikata“): 
investicinio projekto (galimybių analiz÷s) ir techninio projekto 
parengimas 

22179,68 16191,17 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-01-04/0015-
01 

„e-Seimas“- elektronin÷s demokratijos priemonių pl÷tojimas LR Seime 
(toliau -,,e-Seimas”) 

30039,97 21929,17 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-01-04/0019 

Viešosios el. paslaugos komunalinių paslaugų vartotojams 10594,30 7733,84 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-01-04/0020 

Vilniaus greitosios pagalbos universitetin÷s ligonin÷s (VGPUL) 
informacinių technologijų diegimas ir vystymas 

19427,71 14182,23 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-01-04/0021-
01 

„Mokesčių mok÷tojų švietimo ir konsultavimo sistemos sukūrimo“ 
projekto dokumentacijos rengimas 

41215,25 30087,13 
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3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-01-04/0023-
01 

Viešosios paslaugos „Muitin÷s deklaracijos “ diegimas  elektronin÷je 
terp÷je projektin÷s dokumentacijos rengimas 

38327,44 27979,03 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-01-04/0024-
01 

Viešosios paslaugos „Gyvenamosios vietos deklaravimas“perk÷limo į 
elektroninę terpę projektin÷s dokumentacijos rengimas 

31287,36 22839,77 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-01-04/0025 

PROJEKTO „ELEKTRONINIŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS 
DARBDAVIAMS IR GYVENTOJAMS (E.DBIRŽA)“ 
DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS 

27914,27 20377,42 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-01-04/0027 

Projekto „E-paslaugos  „Aplinkosaugos leidimų išdavimas“ sukūrimas“ 
įgyvendinimui reikalingos dokumentacijos parengimas 

23091,40 16856,72 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-01-04/0028-
01 

Viešosios paslaugos „Asmens dokumentai“ perk÷limo į elektroninę 
terpę projektin÷s dokumentacijos rengimas 

31970,86 23338,73 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-01-04/0029-
01 

AUTOTRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRAVIMO PASLAUGŲ 
INTEGRAVIMAS IR PERKöLIMAS Į ELEKTRONINĘ TERPĘ 

24154,31 17632,65 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-01-04/0030-
01 

Projekto „Socialinio draudimo ir socialinių paslaugų piliečiams 
integravimas ir perk÷limas į elektroninę terpę“ įgyvendinimui 
reikalingos dokumentacijos rengimas 

18986,42 13860,09 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-01-04/0031-
01 

Projekto „Juridinio asmens registravimo procedūrų perk÷limas į 
elektroninę terpę“ įgyvendinimui reikalingos dokumentacijos 
parengimas 

17327,72 12649,23 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-01-04/0032 

PROJEKTO „PROGRAMINöS ĮRANGOS  LOKALIZAVIMAS“ 
DOKUMENTACIJOS RENGIMAS 

19963,33 14573,23 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-01-04/0033-
01 

Projekto RAIN2 (Kaimiškųjų vietovių švietimo informacinių 
technologijų plačiajuostis tinklas: „paskutin÷s mylios“ prieigos etapas) 
įgyvendinimui reikalingos dokumentacijos parengimas 

60660,91 44282,47 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-01-04/0034-
01 

Daugiafunkcinių mikroprocesorinių asmens dokumentų išrašymo ir 
panaudojimo investicinio projekto/galimybių studijos parengimas 

28109,07 20519,62 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-01-04/0035-
01 

Viešosios paslaugos „Liudijimų (gimimo, santuokos registravimo): 
užklausimas ir išdavimas“ perk÷limo į elektroninę terpę projektin÷s 
dokumentacijos rengimas 

23085,32 16852,29 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-01-04/0036-
01 

Projekto „Valstybin÷s reikšm÷s kelių eismo informacin÷ sistema“ 
investicinio projekto rengimas 

36213,80 26436,07 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-01-04/0037 

Parama projektui „Elektroninių autorizuotų, juridinę galią turinčių, 
Lietuvos koordinuotojo laiko žymų tiekimas e. valdžios projektų 
įgyvendintojams“ parengti 

19114,92 13953,89 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-02-04/0004-
03 

Krovinių ir prekių, gabenamų per Klaip÷dos valstybinį jūrų uostą, 
informacin÷s sistemos (KIPIS) sukūrimas ir įdiegimas 

1206601,34 783928,96 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-02-04/0005-
02 

„Internetin÷ informacijos vertimo priemon÷“ 1582590,68 1155291,20 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-02-04/0007-
05 

Integralios virtualios bibliotekų informacin÷s sistemos sukūrimas 4237891,27 2837624,66 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-02-04/0009-
01 

„Elektroninių SD formų pri÷mimo ir apdorojimo sistema“ 1844272,10 1346318,63 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-02-04/0011-
03 

Nekilnojamojo turto sandorių viešoji elektronin÷ paslauga (NETSVEP) 1471739,57 913214,41 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-02-04/0012-
05 

Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo 
sistemos sukūrimas 

5859897,55 4212299,93 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-02-04/0014-
09 

Lietuvos geografin÷s informacijos infrastruktūros išvystymas 4998644,12 3651448,76 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-02-04/0015-
07 

„Išankstin÷s pacientų registracijos sistema“ 2128584,92 1610749,63 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-02-04/0017-
03 

Viešųjų pirkimų informacin÷s sistemos pl÷tra 3774716,74 2755543,22 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-02-04/0020-
02 

Televizijos produkcijos virtualios bibliotekos, užtikrinančios viešą el. 
prieigą prie Lietuvos audiovizualinio paveldo, įamžinto Lietuvos 
televizijos (LTV) programose, sukūrimas ir tęstinio šio paveldo 
skaitmenizavimo, išsaugojimo bei prieinamumo visuomen 

3531841,15 2543864,72 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-02-04/0022-
01 

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO NUOTOLINIU RYŠIU IR 
STATYBOS LEIDIMŲ INFORMACINöS SISTEMOS, 
ĮGYVENDINANT ELEKTRONINöS VALDŽIOS KONCEPCIJĄ 
(PAGAL ES PROGRAMINIUS DOKUMENTUS) SUKŪRIMO IR 
ĮDIEGIMO IŠPLöTIMAS 

946953,92 691276,36 
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3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-02-04/0023-
04 

e.sveikatos paslaugos 4109469,03 3352745,47 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-02-04/0025-
02 

Teis÷s aktų registro modernizavimas ir pl÷tra 1130732,15 825434,47 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-02-04/0026-
03 

Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų 
interoperabilumo - sistemų sąveikos gebos sukūrimas 

1742031,77 1322382,98 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-03-04/0004-
05 

Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo (SVDPT) kamienin÷s 
dalies sukūrimas (toliau - SVDPT) 

4759160,57 3468279,12 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-03-04/0005-
11 

Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas 
RAIN 

21499132,55 11406196,93 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-03-04/0007-
02 

Valstybinių institucijų informacinių sistemų sauga (VIISS) 2813982,85 2054218,09 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-03-04/0008-
05 

Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo sukūrimas Lazdijų ir Alytaus 
rajonų savivaldyb÷se 

1830264,82 1461223,55 

3.3 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.3.0-03-04/0009-
01 

„Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo pl÷tra“ 2815044,20 2054982,27 

3.4   Viešoji turizmo infrastrukt ūra ir paslaugos 113139008,78 78346959,77 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.1-01-05/0181-
01 

Pažintin÷s–mokomosios trasos įrengimas Jomantų miške, siekiant 
efektyviau panaudoti Varnių regioninio parko gamtinius išteklius 
poilsio bei sveikatingumo turizmo pl÷trai 

224107,06 152213,96 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.1-04-06/0011-
05 

Rekreacin÷s zonos įrengimas Rokiškyje 154829,52 104461,93 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.1-04-06/0013-
07 

Vilniaus universiteto Botanikos sodo infrastruktūros pritaikymo 
turizmo reikm÷ms 

2105894,81 1420720,89 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.1-04-06/0014-
03 

Apgyvendinimo paslaugų pl÷tra Klaip÷doje, įrengiant kempingą 
pajūryje 

757883,16 482892,91 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.1-04-06/0018-
08 

Lietuvos Etnokosmologijos muziejaus turistinio komplekso paslaugų 
pl÷tra 

6461537,22 4264083,08 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.2-01-04/0054-
02 

Aukštabalio multifunkcinio komplekso statyba 12610602,80 9038019,02 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.2-01-04/0064-
01 

Energolendo  projektavimo  dokumentacijos parengimas 314931,16 212465,16 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.2-01-05/0302-
01 

Sportinio turizmo infrastruktūros modernizavimas Alytaus mieste 1743510,55 1242763,20 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.2-01-05/0371-
07 

K÷dainių senamiesčio paveldo objektų atstatymas, restauravimas ir 
pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams bei aktyvaus turizmo 
infrastruktūros, jungiančios K÷dainių paveldo objektus, sukūrimas 

1029049,22 694237,77 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.2-01-05/0391-
05 

Kalvarijos kultūros ir poilsio parko prapl÷timas ir tvarkymas 498591,30 355056,77 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.2-01-05/0398-
05 

Daugiafunkcinis sporto, paslaugų ir sveikatingumo kompleksas 9221688,36 6200456,93 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.2-01-05/0399-
10 

Panev÷žio universalios sporto arenos įkūrimas 22526001,44 16796566,92 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.2-01-05/0404-
03 

Vandens turizmo (poilsio) infrastruktūros, prieplaukų bei informavimo 
priemonių įrengimo ir pl÷tros Kuršių mariose ir Nemuno deltoje 
(Šilut÷s prieplaukos (uosto), Kintų, Pakaln÷s, Povilų, ir Minijos 
prieplaukų) technin÷s dokumentacijos rengimas ir Šilut÷s 

3737746,29 2801814,62 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.2-01-05/0414-
01 

Panemun÷s dviračių trasos per Jurbarko rajoną įrengimas 923755,32 685490,54 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.2-01-05/0424-
03 

Aktyvaus turizmo (poilsio) paslaugų kompleksin÷ pl÷tra ir sezoniškumo 
įtakos mažinimas turizmo sektoriui Ignalinos rajone 

1050359,73 787349,66 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.2-01-05/0437-
06 

„Jūrinio turizmo infrastruktūros Lietuvoje pl÷tra – jachtų ir mažųjų 
laivų prieplaukos Klaip÷dos piliaviet÷je įkūrimas“ (sutr. JŪRTUR) 

8281576,67 5607511,72 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.2-04-06/0004-
04 

Marijampol÷s daugiafunkcin÷s sporto turizmo viešosios infrastruktūros 
pl÷tra 

7146429,42 4285570,74 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.2-04-06/0006-
03 

Aktyvaus turizmo traukos centro sukūrimas prie Pašvinio ežero Šiaulių 
rajone 

381028,38 242244,52 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.2-04-06/0008-
09 

Aktyvaus turizmo infrastruktūros pl÷tra Tytuv÷nų regioniniame parke- 
naujos verslo galimyb÷s 

511058,59 314039,23 
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3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.2-04-06/0016-
02 

Didžiausią įtakį aktyvaus turizmo verslo pl÷trai tutinčių viešųjų turizmo 
objektų Lazdijų rajono savivaldyb÷je modernizavimas 

1244142,99 792624,98 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.2-04-06/0021-
03 

Aktyvaus turizmo infrastruktūros kūrimas: slidin÷jimo trasų įrengimas 
Alytaus mieste 

550739,03 371578,24 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.2-04-06/0025-
07 

Turizmo pl÷tra Minijos žemupyje ir Kuršių marių vandens trasose 4496668,44 3020431,30 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.3-01-04/0019-
03 

Liškiavos vienuolyno ansamblio sutvarkymas ir pritaikymas turizmui 1125550,78 833846,57 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.3-01-04/0024-
03 

Viešosios infrastruktūros, pritaikytos turizmo reikm÷ms Kryžių kalne, 
sukūrimas 

377820,12 254892,57 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.3-01-04/0030-
02 

Jurbarko dvaro parko oficinų pritaikymas viešajai turizmo 
infrastruktūrai 

368740,48 248622,54 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.3-01-04/0038-
04 

Bistrampolio dvaro sodybos restauravimas ir pritaikymas viešojo 
turizmo reikm÷ms 

601575,77 381270,78 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.3-01-04/0039-
01 

Kražių kolegijos pritaikymas turizmo reikm÷ms 1095382,91 738989,12 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.3-01-04/0043-
05 

Rokiškio dvaro sodybos pritaikymas turizmo reikm÷ms 1385273,23 977766,94 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.3-01-05/0148-
02 

Plung÷s M.Oginskio dvaro sodybos pritaikymas turizmo reikm÷ms 2977812,07 2144448,63 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.3-01-05/0158-
01 

Lietuvos energetikos muziejaus pertvarkymas į Lietuvos technikos 
muziejų, pritaikant kultūros ir istorijos paveldo objektą – pirmosios 
Vilniaus centrin÷s elektrin÷s patalpas viešiesiems turizmo poreikiams 

3139936,50 2353696,40 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.3-01-05/0422-
09 

Buvusių Raseinių arešto namų ūkinio-administracinio pastato 
rekonstrukcijos ir pritaikymo viešiems turizmo poreikiams 

732596,48 549154,32 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.3-01-05/0439-
05 

Pakruojo dvaro sodybos pritaikymas turizmo reikm÷ms 1784622,96 1203978,06 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.3-01-05/0440-
05 

Užutrakio dvaro sodybos pritaikymas turizmo reikm÷ms 3394751,36 2157288,99 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.3-04-06/0013-
02 

Burbiškio dvaro sodybos infrastruktūros pl÷tra ir pritaikymas viešiems 
turizmo poreikiams 

2727608,13 1738052,71 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.3-04-06/0022-
03 

Pakruojo dvaro sodybos pastatų ir jos teritorijoje esančios Kruojos up÷s 
pritaikymas viešiems turizmo poreikiams 

2478168,01 1579107,49 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.3-04-06/0023-
03 

Kurtuv÷nų dvaro sodybos atkūrimas ir pritaikymas viešajai turizmo 
infrastruktūrai 

1352107,26 859355,10 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.3-04-06/0029-
06 

Vilniaus Bernardinų istorinio-architektūrinio ansamblio pritaikymas 
viešojo turizmo reikm÷ms. 

2619051,76 1767048,99 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.4-01-05/0385-
03 

Turizmo informacinių ir rinkodaros paslaugų pl÷tra Lazdijų rajone 145384,08 98081,87 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.4-01-05/0395-
02 

Naujos turizmo galimyb÷s Vilniaus mieste 220037,75 131400,47 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.4-01-05/0441-
06 

“ Turizmo strategin÷ pl÷tra ir regiono rinkodaros iniciatyvos 
Druskininkų savivaldyb÷je” 

161812,86 121294,92 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.4-01-05/0442-
05 

Multimedin÷s Lietuvos turistinių maršrutų prezentacijos sukūrimas, jos 
rinkodaros taktinio veiksmų plano parengimas 

185105,27 138754,91 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.4-04-06/0001-
01 

Neringos turizmo informacinių paslaugų sistemos pl÷tra 60132,63 40571,00 

3.4 ERPF 
BPD2004-ERPF-
3.4.4-04-06/0019-
04 

Vaizdingo automaršruto Vilniaus mieste ir apylink÷se sukūrimas 233406,92 156743,28 

IV   KAIMO  PL öTRA IR ŽUVININKYST ö 195758020,60 133476575,19 

4.1   Investicijos į žem÷s ūkio valdas 94089169,53 62397426,86 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0001 

Javų ūkio modernizavimas 61448,10 40518,88 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0002 

Grūdų ūkio modernizavimas 149005,30 98254,09 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0003-
01 

Vyganto Vitkaus augalininkyst÷s ūkio vystymas 323970,01 213625,83 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0004 

Gamybos baz÷s modernizavimas pagal ES standartus 366494,38 241666,39 
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4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0005 

„Modernaus gyvulininkyst÷s (pieno) ūkio išvystymas". 152574,16 100607,40 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0006 

“Grūdų ūkio modernizavimas” 59041,36 38931,87 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0007 

„Ūkininko Renato Rimavičiaus grūdų ūkio modernizavimas". 37650,60 24826,81 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0008-
01 

„Pienininkyst÷s modernizavimas Okainių ŽŪB". 233049,82 153673,05 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0009-
01 

Grūdų ūkio modernizavimas 246929,16 162825,09 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0010-
01 

Rimanto Bartaševičiaus grūdų ūkio modernizavimas 141075,94 93025,48 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0012 

„G÷salų žem÷s ūkio bendrov÷s augalininkyst÷s ūkio modernizavimas". 119891,10 79056,19 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0013 

„Plokščių ŽŪB pašarų ūkio modernizavimas". 166719,76 109935,01 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0014-
01 

„Gamybos baz÷s modernizavimas". 371874,36 245213,95 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0015 

„Grūdų ūkio modernizavimas". 169529,08 111787,47 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0016 

„Ūkininko Lino Visocko pieno ūkio modernizavimas panaudojant 
struktūrinių fondų paramą". 

120951,67 79755,53 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0017 

„Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas". 217752,84 143586,22 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0018-
09 

„Pieno ūkio modernizavimas ir pl÷tra". 165906,46 109398,72 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0019-
02 

Pieno ūkio modernizavimas ir pl÷tra 370249,98 244142,84 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0020-
04 

„Švelniakailių žv÷relių fermos gamybinių pastatų rekonstrukcija ir 
proceso mechanizavimas". 

350367,48 231032,32 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0025 

Grūdinių augalų ir žolinių pašarų gamybos modernizavimas 25263,55 16658,79 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0026-
01 

Ūkininko Vytauto Žarnausko grūdų ūkio modernizavimas. 374999,91 247274,94 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0027 

“Gamybos baz÷s modernizavimas” 360553,85 237749,21 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0028 

Labūnavos žem÷s ūkio bendrov÷s pieno gavybos modernizavimas 373052,16 245990,59 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0029 

Investicijos Aldonos Venslovien÷s ūkyje 14814,03 9768,37 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0030 

Augalininkyst÷s ūkio vystymas 16001,41 10551,33 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0031-
01 

„Ekologinio grūdų ūkio modernizavimas“ 25887,40 17070,15 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0032-
01 

Pašarų gamybos modernizavimas ūkininko A. Vaškelio galvijų ūkyje. 70301,66 46356,92 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0033-
01 

„Pienininkyst÷s ūkio kompleksas“ 374910,77 247216,16 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0034 

“Grūdų ūkio modernizavimas” 41412,07 27307,12 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0035 

Augalininkyst÷s ūkio vystymas 27594,93 18196,09 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0036 

Grūdų ūkio pl÷tojimas 232963,38 153616,05 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0037 

Grūdų ūkio modernizavimas 169328,97 111655,52 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0038 

“Grūdų ūkio modernizavimas ir pl÷tra” 223343,01 147272,38 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0039 

Augalininkyst÷s technologijų modernizavimas 374869,80 247189,14 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0040 

Javų ūkio modernizavimas 31551,74 20805,22 
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4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0041 

Pašarinių žem÷s ūkio kultūrų auginimo technin÷s baz÷s 
modernizavimas, pl÷tojant pieno ūkį 

138846,70 91555,51 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0042 

Gamybos baz÷s modernizavimas pagal ES standartus. 373668,25 246396,84 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0043 

“Augalininkyst÷s ūkio pl÷tra” 88193,06 58154,50 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0044 

Augalininkyst÷s ūkio vystymas 101143,35 66693,92 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0045 

Uogynų pl÷tra 29044,54 19151,97 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0046-
05 

“Konkurencingo javų, rapsų ir linų gamybos ūkio sukūrimas” 75927,98 50066,91 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0047 

„Grūdų ūkio modernizavimas". 47468,87 31300,97 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0048 

„Grūdų ūkio modernizavimas". 270111,50 178111,53 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0049 

„Grūdų ūkio modernizavimas”. 44188,48 29137,89 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0050 

„Gamybos baz÷s modernizavimas". 371291,42 244829,56 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0052 

„Grūdų ūkio pl÷tra”. 47161,14 31098,06 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0053 

„Ūkininko Lino Savicko augalininkyst÷s ūkio pl÷tra ir 
modernizavimas". 

85032,44 56070,39 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0054 

„Grūdų ūkio modernizavimas”. 96345,00 63529,89 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0055 

„Pieno  ūkio modernizavimas”. 122567,05 80820,71 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0056 

„Grūdų ūkio modernizavimas ir pl÷tra”. 91209,10 60143,28 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0057 

Ūkininko ūkio kūrimas 30155,68 19884,65 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0058 

Grūdų ūkio įkūrimas 79717,14 52565,49 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0059 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 47002,72 30993,60 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0060 

Tomo Trečioko ūkio įkūrimas ir žem÷s ūkio technikos įsigijimas 77006,44 50778,05 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0061 

Ūkininko Vitalijaus Brazo pieno ūkio kūrimas 31998,06 21099,52 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0062 

Investicijos į javų ir rapsų auginimą 174470,69 115045,97 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0063 

“Grūdų ūkio modernizavimas, rapso perdirbimas Arūno Maksvyčio 
ūkyje” 

198669,35 131002,57 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0064 

„Grūdų ūkio modernizavimas“ 35840,48 23633,21 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0065 

Grūdų ūkio modernizavimas 65316,53 43069,72 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0066 

Gamybos baz÷s modernizavimas 239940,37 158216,68 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0067 

Grūdų ūkio įkūrimas 49916,24 32914,77 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0068 

Javų ūkio modernizavimas 29154,31 19224,35 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0069-
01 

„Pašarinių žem÷s ūkio kultūrų auginimo technin÷s baz÷s sukūrimas“ 280787,10 185151,01 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0070 

“Grūdų ūkio modernizavimas” 12999,88 8572,12 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0071 

Grūdų ūkio modernizavimas 30311,92 19987,68 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0072 

Grūdų ūkio modernizavimas ir pl÷tra 168379,55 111029,47 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0073 

Grūdų ūkio modernizavimas 193218,69 127408,40 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 598 

Prioriteto/priemon÷s pavadinimas 
Išmok÷tos ir pripažintos 

deklaruotinomis EK l÷šos (EUR) Prioriteto/priemon÷s 
Nr. 

Fondas 

Projekto numeris Projekto pavadinimas  viso  iš jų ES l÷šos  

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0074 

Grūdų ūkio modernizavimas 151671,28 100012,04 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0075-
02 

Eugenijaus Paliulio pieno ūkio pl÷tra ir modernizavimas 350637,45 231210,34 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0076-
01 

Investicijos į javų auginimą 121139,43 79879,34 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0077 

“Grūdų ūkio modernizavimas ir pl÷tra” 81677,31 53858,02 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0078-
01 

Ekologinio pieno ūkio vystymas ir pl÷tra 374525,53 246962,14 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0079-
05 

Jurgitos Piščikien÷s braškių auginimo ūkio modernizavimo projektas 15319,27 10101,53 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0080 

Javų ūkio modernizavimas 42440,50 27985,26 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0081-
01 

INVESTICIJA Į MöSINIŲ GALVIJŲ AUGINIMĄ 39616,51 26123,13 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0082-
02 

Henriko Danilevičiaus ūkio modernizavimas panaudojant EŽŪOGF 
paramą 

200284,64 132067,70 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0083 

Augalininkyst÷s produkcijos gamyba 72153,04 47577,71 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0084 

„Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas“ 31858,20 21007,30 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0085 

Grūdų ūkio modernizavimas 47301,61 31190,68 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0086 

Grūdų ūkio modernizavimas 55405,47 36534,37 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0087 

“Grūdų ūkio modernizavimas” 31061,75 20482,12 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0088 

„Ūkininko Romualdo Pilkausko grūdų ūkio modernizavimas“ 67395,20 44440,40 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0089-
01 

Investicijos į javų ir rapsų auginimą 183747,68 121163,22 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0090 

Neariamosios žemdirbyst÷s technologijos įdiegimas grūdų ir rapsų 
ūkyje 

251524,54 165855,28 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0091-
01 

“Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas” 93367,64 61566,62 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0092-
01 

Ūkininko A.Brazo ūkio pašarų ruošimo modernizavimas. 59317,93 39114,24 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0093-
01 

Žydrūno Varkavičiaus pienin÷ gyvulininkyst÷ 101474,75 66912,44 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0094 

„Augalininkyst÷s sektoriaus modernizavimas". 343036,83 226198,49 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0095-
01 

„Grūdų ūkio įkūrimas”. 31639,54 20863,11 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0096 

„Mišraus ūkio technin÷s baz÷s modernizavimas ir veiklos pl÷tra". 114337,35 75394,05 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0097-
04 

„Grūdų ūkio modernizavimas". 188576,65 124347,44 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0098 

„Grūdų ūkio modernizavimas”. 136325,62 89893,11 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0099-
01 

„Investicijos į javų ir rapsų auginimą". 102870,86 67833,04 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0100 

„Grūdų ūkio modernizavimas". 203759,48 134359,00 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0101 

„Grūdų gamybos modernizavimas". 63226,95 41691,85 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0102 

„Gamybos baz÷s modernizavimas". 357392,11 235664,35 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0103-
02 

„Grūdų bei rapsų derliaus džiovinimo, valymo ir sand÷liavimo baz÷s 
modernazavimas". 

375000,00 247275,00 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0104 

„Grūdų ūkio modernizavimas". 375000,00 247275,00 
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4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0105 

„Raimondo Skudikio ūkio modernizavimas panaudojant EŽŪOGF 
paramą". 

66851,25 44081,71 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0106-
01 

“Tomo Šablinsko ekologinio augalininkyst÷s ūkio investicinis 
projektas” 

83208,53 54867,70 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0107 

Tolimesnis grūdų ūkio modernizavimas 84221,50 55535,66 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0108-
02 

Specializuoto pieno ūkio kūrimas 109597,05 72268,30 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0109-
01 

„Ūkininko Arūno Grigaliūno sodininkyst÷s ūkio modernizavimas“ 45869,73 30246,50 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0110 

Ūkinink÷s E.Starinskien÷s ūkio išvystymas 83397,24 54992,14 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0111 

„Ūkinink÷s Vilijos Bendžiut÷s ūkio steigimas ir vystymas". 56664,16 37364,34 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0112 

„Grūdų ir rapsų ūkio modernizavimas". 59694,45 39362,52 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0113-
01 

„Grūdų ūkio įkūrimas ir pl÷tra". 53666,59 35387,75 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0114 

„Specializuoto pieno ūkio kūrimas ir vystymas". 85272,82 56228,90 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0115 

„Augalininkyst÷s ūkio pl÷tra". 374361,77 246854,15 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0116 

„Grūdų ūkio modernizavimas". 79804,80 52623,28 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0117 

Vaisių saugojimo technologijos įdiegimas 39744,22 26207,34 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0118 

Investicijos į ekologiškos produkcijos gamybos vystymą. 246396,67 162473,96 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0119 

„Ūkininko Pauliaus Ruškio ūkio įkūrimas ir pl÷tra  “ 64145,62 42297,62 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0120-
01 

“V.Čemerio ūkio investicinis projektas” 41078,57 27087,21 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0121-
01 

Grūdų ūkio modernizavimas 164127,69 108225,80 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0122 

Augalininkyst÷s veiklos modernizavimas 210106,63 138544,31 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0123 

AUGALININKYST öS ŪKIO MODERNIZAVIMAS 234278,25 154483,07 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0124 

Jaunojo ūkininko  Gintauto Rakausko augalininkyst÷s ūkio pl÷tra 51071,88 33676,80 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0125 

Gintaro Marcinkevičiaus ūkio įkūrimas 73033,48 48158,28 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0126 

Javų ūkio modernizavimas 39363,52 25956,31 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0127-
01 

“Jaunosios ūkinink÷s Ingridos Lukien÷s ūkio modernizavimo 
projektas“ 

39822,75 26259,12 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0128 

Ekologinio augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 51413,51 33902,07 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0129 

Pieno ūkio technikos atnaujinimas 210294,50 138668,19 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0130 

Grikių ūkio įkūrimas ir pl÷tra nenašiose žem÷se 47316,39 31200,43 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0131-
01 

“Grūdų  ūkio modernizavimas ” 43667,10 28794,09 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0132 

Valdo Danilevičiaus ūkio modernizavimas panaudojant EŽŪOGF 
paramą 

188007,25 123971,98 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0133 

Modernaus ekologiško ūkio steigimas 47732,98 31475,12 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0134 

Daivos Kvedarait÷s šaltalankių ūkio įkūrimas ir pl÷tra 44138,38 29104,85 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0135 

Gamybos baz÷s modernizacija 374553,99 246980,90 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0136 

Grūdų ūkio įkūrimas 62043,85 40911,72 
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4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0137 

“Grūdų ūkio modernizavimas” 179301,44 118231,37 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0138 

Stasio Dariaus Žilinsko pienininkyst÷s ūkio modernizavimas 131487,22 86702,67 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0139-
01 

Pieno ūkio modernizavimas 44962,58 29648,32 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0140 

Ūkininko  P.Vičausko ūkio išvystymas 87782,09 57883,51 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0141 

Pienininkyst÷s ūkio modernizavimas 70389,81 46415,04 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0142 

Modernaus augalininkyst÷s ūkio išvystymas 210625,08 138886,18 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0143 

Ūkininko V. Skruzdžio ūkio išvystymas 121266,80 79963,33 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0144 

Audinių veisimo ir auginimo veiklos modernizavimas ir pl÷tra 324375,87 213893,45 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0145-
03 

Gyvulininkyst÷s ūkio modernizavimas 374984,42 247264,72 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0146 

Naujos technologijos diegimas ir įrenginių įsigyjimas Kęstučio Juščiaus 
pievagrybių auginimo ūkyje 

374862,43 247184,29 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0147 

M÷sin÷s galvijininkyst÷s ūkio pl÷tra 83298,37 54926,94 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0148 

Grūdų ir rapsų ūkio modernizavimas 80191,37 52878,19 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0149 

Bendrov÷s karvių fermos ir pašarų ūkio modernizavimas 89317,62 58896,04 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0150 

Povilo Šukio sodininkyst÷s ūkio investicinis projektas 52163,17 34396,39 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0151 

Grūdų ūkio pl÷tra 19407,73 12797,45 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0152 

Javų ūkio modernizavimas 37336,40 24619,62 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0153-
01 

Jaunojo ūkininko ūkio įkūrimas 94545,47 62343,28 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0154 

Juodųjų serbentų ūkio modernizavimas 67374,88 44427,00 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0155 

Roberto Skirkevičiaus pienininkyst÷s ūkio įsikūrimas panaudojant 
EŽŪOGF paramą 

112278,62 74036,52 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0156 

Augalininkyst÷s ūkio vystymas 13331,79 8790,98 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0157 

“Dainiaus Gabnio augalininkyst÷s ūkio pl÷tra” 111404,97 73460,44 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0158 

Egidijaus Palaimos ūkio modernizavimas panaudojant EŽŪOGF 
paramą 

76561,63 50484,74 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0159 

Grūdų ūkio modernizavimas 74605,47 49194,84 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0160 

Pašarų ruošimo ir gyvulių š÷rimo procesų modernizavimas pieno ūkyje 220511,46 145405,25 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0161-
01 

Investicijos į tręšnių auginimą 16996,64 11207,59 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0162 

Renatos Paloniovien÷s ūkio modernizavimas 56766,65 37431,93 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0163-
01 

“Grūdų ūkio modernizavimas” 17549,81 11572,35 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0164 

Uogynų pl÷tra 42170,88 27807,48 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0166 

Pieno ūkio modernizavimas veiklos pl÷trai 67979,03 44825,37 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0167-
01 

„Investicijos į pieno ūkio pašarų gamybą“ 209117,32 137891,96 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0168 

Ūkininko Nedo Betūros ūkio įkūrimas ir pl÷tra 56525,32 37272,80 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0169-
01 

Jaunojo ūkininko Valdo Vasiliaus ūkio įkūrimas ir modernizavimas 31077,68 20492,62 
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4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0170 

Grūdinių kultūrų auginimas 30068,93 19827,45 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0171 

Javų ūkio modernizavimas 53612,72 35352,23 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0172 

„Grūdų ūkio modernizavimas“ 361095,83 238106,59 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0173 

“Kalpokų žem÷s ūkio bendrov÷s augalininkyst÷s ūkio modernizavimas” 374920,35 247222,48 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0174 

Grūdų gamybos modernizavimas ūkinink÷s R. Stačkūnien÷s ūkyje 173473,70 114388,56 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0175 

Ūkininko J. Spudžio ūkio pašarų ruošimo modernizavimas 96707,06 63768,63 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0176 

Sigito Virginijaus Baleišio ūkio modernizavimas panaudojant 
EŽŪOGF paramą. 

136890,75 90265,76 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0177 

Kęstučio Venslovo grūdų ūkio modernizavimas 242636,68 159994,62 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0178 

Ekologinio grūdų ūkio modernizavimas 39099,57 25782,26 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0179 

Investicijos į pieno gamybą 131706,66 86847,37 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0180-
02 

Grūdų ir rapsų ūkio modernizavimas 136064,28 89720,79 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0181 

Vilmos Venslauskien÷s linininkyst÷s ūkio investicinis projektas 24611,04 16228,52 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0182 

Grikių ūkio įkūrimas ir pl÷tra 79659,89 52527,73 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0183 

Dariaus B÷čiaus ūkio investicinis projektas 101938,71 67218,39 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0184 

Modernios žem÷s ūkio technikos įsigyjimas 127318,41 83953,76 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0185 

Grūdų ūkio modernizavimas 193743,63 127754,55 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0186-
01 

Javų ūkio modernizavimas ir pl÷tra 374997,74 247273,51 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0187 

Investicijos į jaunosios ūkinink÷s Ingridos Jundulait÷s žem÷s ūkio 
valdas 

55454,70 36566,83 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0188 

Egidijaus Šiaudinio augalininkyst÷s ūkio pl÷tra 151204,01 99703,92 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0189 

Grūdų ūkio modernizavimas 218768,98 144256,26 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0190-
01 

ES standartų diegimas pieno ūkyje 103899,97 68511,64 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0191 

Javų ir rapsų ūkio modernizavimas 364887,06 240606,53 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0192 

Gamybos baz÷s modernizavimas 372418,33 245572,65 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0193-
02 

Jaunojo ūkininko Andriaus Formaniuko ūkio įkūrimo veiklos planas 32536,74 21454,72 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0194 

ŽEMöS ŪKIO KOOPERATYVO „NAUJIEJI BERNIŪNAI“PIENO 
ŪKIO PLöTRA IR MODERNIZAVIMAS 

76901,91 50709,11 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0195-
01 

Investicijos į grūdų gavybą 152287,00 100418,05 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0196-
02 

M÷sinių paukščių auginimas 30839,32 20335,45 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0197-
01 

Uogų sušaldymo ir saugojimo technologijos įdiegimas 130153,42 85823,16 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0198 

Grūdinių kultūrų auginimo modernizavimas 241304,16 159115,96 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0199 

Uogynų įveisimas ir pl÷tra 28910,92 19063,87 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0200 

Grūdų ūkio modernizavimas 174804,52 115266,09 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0201 

Grūdų ūkio modernizavimas 158564,21 104557,24 
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4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0202 

Investicijos į Lino Grikšo augalininkyst÷s ūkį 46672,27 30775,69 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0203 

„Kailini ų žv÷relių veisimo ir auginimo veiklos modernizavimas ir 
pl÷tra“ 

374999,94 250387,46 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0204 

Laimono Grikšo ūkin÷s veiklos prognoz÷s 26301,69 17343,33 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0205-
02 

Ekologinio augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 311170,31 205185,70 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0206-
01 

Daržininkyst÷s ūkio modernizavimas ir pl÷tra 363531,88 239712,93 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0207 

Technin÷s baz÷s modernizavimas ir veiklos pl÷tra augalininkyst÷s 
ūkyje 

126369,61 83328,12 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0208-
01 

Pieno ūkio modernizavimas 232036,75 153005,04 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0209 

Remigijaus Gailio ekologinio žem÷s ūkio modernizavimas 85802,25 56578,00 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0210 

Pieno ūkio kūrimas ir modernizavimas 179233,38 118186,49 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0211-
03 

Pieno ūkio modernizavimas ir pl÷tra 196057,58 129280,37 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0212 

Ūkininko P. Stalioriaus javų gamybos modernizavimas 166596,48 109853,72 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0213 

Augalininkyst÷s ūkio kūrimas 64024,27 42217,60 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0214-
01 

M÷sinių galvijų auginimas 48430,29 31934,93 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0215-
02 

Grūdų ūkio modernizavimas 297041,24 195869,00 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0216 

Lapių ir audinių fermos pl÷tra 220964,34 145703,89 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0217 

Ūkininko Juozo Stankūno ūkio techninis atnaujinimas 64596,27 42594,78 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0218 

Specializuoto, javus auginančio Sauliaus Tupiko ūkio įsteigimas ir 
naujos javų auginimo technologijos įsisavinimas 

22663,00 14943,98 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0219 

Grūdų ūkio modernizavimas 91245,15 60167,05 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0220-
01 

Pieno ūkio modernizavimas 246305,59 162413,91 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0221-
01 

“Grūdų ūkio modernizavimas” 59583,24 39289,19 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0222-
02 

Ūkininko Mindaugo Gedmino pieno ūkio kūrimas 52500,29 34618,69 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0223-
02 

Grūdų ūkio modernizavimas 229221,64 151148,75 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0224-
03 

Specializuoto kiaulių ūkio modernizavimas 374544,89 246974,90 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0225-
02 

Jaunojo ūkininko ūkio modernizavimas 135252,06 89185,21 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0226 

Pieno ūkio modernizavimas 224991,79 148359,59 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0227-
04 

Investicijos į m÷sinių galvijų auginimą 68505,26 45172,37 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0228-
02 

Investicijos į pieno gavybą 365519,32 241023,44 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0229-
04 

Ginto Cimakausko paukštininkyst÷s ūkio modernizavimas panaudojant 
EŽŪOGF paramą 

374986,01 247265,78 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0230 

Petro Šubonio augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 194937,03 128541,48 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0231-
03 

Grūdų ūkio modernizavimas 233546,69 154000,69 
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4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0232-
02 

„Pieno ūkio pl÷tros ir aplinkosaugos gerinimas“ 82100,03 54136,76 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0233 

Uogynų įveisimas ir pl÷tra 13015,52 8582,43 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0234 

P.COSTA FIRMA “PIERRE FARM” VEIKLOS VYSTYMAS 102690,83 67714,34 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0235 

“Grūdų ūkis” 363182,92 239482,82 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0236 

Javų ūkio modernizavimas 57481,18 37903,09 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0237 

Investicios į grūdų ir rapsų auginimą 159105,51 104914,17 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0238 

„M ÷sinių galvijų ūkio vystymas“ 104234,51 68732,23 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0239 

„Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas“ 173469,36 114385,70 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0240-
01 

Ūkininko R.Rutkausko ūkio kūrimas 22080,92 14560,16 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0241-
01 

UAB “Dainiai” kiaulių auginimo modernizavimas 232629,17 153395,68 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0242-
01 

Ūkininko Romualdo Astrauskio pieno ūkio pl÷tra 364826,42 240566,55 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0243 

Investicijos į vaisių auginimą 54593,32 35998,84 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0244 

ŽŪB „Anykščių vaismedžiai“ gamybos baz÷s modernizacija 25126,85 16568,65 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0245-
01 

Bendrov÷s paršelių fermos ir katilin÷s modernizavimas 58801,84 38773,93 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0246-
02 

„Daržininkyst÷s ūkio  modernizavimas ir pl÷tra“ 374999,71 247274,81 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0247-
02 

Naujos kailinių žv÷relių auginimo fermos statyba 373910,88 246556,83 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0248 

Augalininkyst÷s techninis modernizavimas Upyt÷s eksperimentiniame 
ūkyje 

206958,28 136468,29 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0249-
01 

„Pieno ūkio ir pašarų gamybos baz÷s modernizavimas“ 348668,69 229912,13 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0250-
01 

Pieno ūkio stambinimas ir modernizavimas 301089,01 198538,09 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0251-
01 

Pieno ūkio modernizavimas ir pl÷tra 264868,51 174654,30 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0252 

Javų gamybos ūkio  modernizavimas 59829,27 39451,42 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0253 

Ekologinio javų ūkio kūrimas ir modernizavimas 47167,90 31102,51 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0254 

Ūkininko A.Usio ūkio pašarų ruošimo modernizavimas. 111502,06 73524,46 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0255 

TOMO ŽADEIKIO ŪKIO KŪRIMAS IR  MODERNIZAVIMAS 94126,13 62066,77 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0256-
01 

AUGALININKYST öS AGROTECHNIKOS KOOPERACIJA 369090,23 243378,10 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0257 

Grudų saugojimo, pirminio apdirbimo modernizavimas 225496,05 148692,09 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0258 

AB „Vilniaus paukštynas“ sand÷lio rekonstrukcija, įrengiant m÷sos 
saugyklą 

374735,14 247100,35 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0259 

ŽŪB „Nemunas“ naujos derliaus nu÷mimo technikos įsigijimas 
panaudojant EŽŪOGF paramą 

84020,22 55402,93 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0260-
01 

Javų ūkio kūrimas 56099,40 36991,94 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0261-
02 

“Ūki ninko Algirdo Tarozos pieno ūkio pl÷tros ir modernizavimo 
investicinis projektas” 

115357,73 76066,89 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0262 

Avių ūkio modernizavimas-2 75350,14 49685,89 
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4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0263 

Investicijos į javų ir rapsų auginimą 206313,14 136042,88 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-01-04/0264-
01 

UAB „Domantonių paukštynas“ paukštidžių rekonstrukcija 291569,16 192260,70 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0001-
01 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 54710,09 36967,61 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0002 

Grūdų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 32340,71 21593,89 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0003 

Džeraldo Kučinsko augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 53941,44 36016,70 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0004-
01 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 29505,33 19700,71 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0005-
01 

Aurelijos Rancien÷s ūkio  modernizavimas 45666,42 30491,46 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0006-
02 

Grūdų ūkio modernizavimas 183334,63 123219,21 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0007 

Grūdų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 46291,59 30908,90 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0009 

Grūdų ūkio modernizavimas 56982,60 38503,14 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0010-
01 

A.Lukauskien÷s investicijos į žem÷s ūkio valdas 42227,18 28195,09 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0011 

Egidijaus Kiudžio ūkio modernizavimas panaudojant EŽŪOGF paramą 148577,10 97971,74 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0013 

Grūdų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 40911,72 27316,76 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0014 

Javų ūkio modernizavimas 100373,61 67822,45 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0015 

Daržininkyst÷s  sektoriaus modernizavimas 86104,75 56777,47 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0016 

Grūdų ir rapsų ūkio modernizavimas 46633,75 31510,42 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0017 

Javų ūkio modernizavimas 55590,25 37117,61 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0018 

Pašarų gamybos modernizavimas pieno ūkyje, veiklos pl÷tra 103223,25 68065,41 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0019 

Grūdų ir rapsų  ūkio modernizavimas 44296,80 29931,35 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0020 

Grūdų ir rapsų ūkio modernizavimas 36409,90 24471,09 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0021 

Augalininkyst÷s  ūkio modernizavimas 56307,92 37596,80 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0022-
01 

Ūkininko Vytauto Žalio pieno  ūkio modernizavimas ir pl÷tra 48227,05 32201,20 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0023 

Specializuoto pieno ūkio pozicijų stiprinimas modernizuojant pašarų 
gamybą 

106951,26 71411,35 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0024-
01 

Ūkio modernizavimas ir m÷sin÷s gyvulininkyst÷s sektoriaus pl÷tra 110229,21 72685,14 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0025-
01 

Gamybos baz÷s modernizavimas ir pl÷tra pagal ES standartus 373878,26 221375,78 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0026-
02 

Ūkio modernizavimas ir pieno sektoriaus pl÷tra 248947,71 166222,38 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0027 

Edvino Maldario modernaus ūkio steigimas 112046,06 74813,15 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0030 

Pašarų ruošimo baz÷s modernizavimas avių ūkyje 40877,26 26954,47 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0031 

Jurgitos Čerekavičiūt÷s pieno ūkio modernizavimas 49799,55 32837,83 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0032-
01 

Ūkininko Pranciškaus Razučio ekologinio pieno ūkio pl÷tros ir 
modernizavimo investicinis projektas 

103164,97 68026,98 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0033 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 214001,97 143830,72 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 605 

Prioriteto/priemon÷s pavadinimas 
Išmok÷tos ir pripažintos 

deklaruotinomis EK l÷šos (EUR) Prioriteto/priemon÷s 
Nr. 

Fondas 

Projekto numeris Projekto pavadinimas  viso  iš jų ES l÷šos  

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0034 

Pastato – sand÷lio (1F1p, unikalus Nr. 8896-4005-0014) rekonstrukcija-
modernizavimas, priestato statyba, įrengiant veislinių kiaulių fermą 

370811,45 247590,80 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0035-
01 

Pieno ūkio modernizavimas 233168,68 155686,73 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0036 

KARVIŲ FERMOS PAŠARŲ GAMYBOS MODERNIZAVIMAS 65876,97 43439,27 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0037 

Ramūno Kuliešiaus augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 42298,86 28242,95 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0038 

PLEČIAMAS IR MODERNIZUOJAMAS T. PILKOS ŪKIS – 
ŠEIMOS GEROVöS GARANTAS 

26604,30 17763,69 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0039-
02 

Investicijos į m÷sin÷s veislin÷s galvijininkyst÷s pl÷trą 52764,13 34792,67 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0040-
02 

Investicijos į m÷sin÷s veislin÷s galvijininkyst÷s pl÷trą 44139,48 29471,93 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0041-
01 

Ūkininko Z.Markausko ūkio konkurencingumo didinimo planas, 
panaudojant EŽŪOGF  paramą 

126215,98 84829,76 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0043 

Gamybos baz÷s modernizavimas pagal ES standartus 374963,22 219573,20 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0044-
01 

Grūdų ūkio modernizavimas 372273,02 250204,69 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0045 

Grūdų ūkio modernizavimas 90045,18 60519,37 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0046 

Augalininkyst÷s ūkio pl÷tra 39282,90 26229,19 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0047 

Mindaugo Ralio avininkyst÷s ūkio investicinis projektas 48074,60 31700,39 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0049-
01 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 57088,16 38574,47 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0050 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 46016,28 30725,07 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0051-
02 

Pieno ūkio modernizavimas panaudojant struktūrinių fondų paramą 321037,95 214357,04 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0053-
01 

Juliaus Martišiaus pienininkyst÷s ūkio vystymas 77573,56 51795,87 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0054-
01 

UAB "Gelgaudiškio melioracija" ūkio konkurencingumo didinimo 
planas, panaudojant EŽŪOGF paramą 

216983,18 146615,53 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0055 

Grūdų ūkio modernizavimas 111310,24 75212,33 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0057 

Viktoro Vanago pieno ūkio vystymas ir tobulinimas 53202,33 35523,20 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0058 

Investicijos į ūkio pl÷trą 43040,43 29082,42 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0059-
01 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 89717,33 60299,02 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0061-
01 

Gamybos baz÷s modernizavimas 363977,93 244192,79 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0062 

Ūkinink÷s Stanislavos Bartkevičien÷s ūkio modernizavimas 68087,99 44897,22 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0063 

Investicijos į pienin÷s gyvulininkyst÷s sektorių M. Kakčio ūkyje 68731,17 45321,34 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0064-
02 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 304073,80 205462,66 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0065-
01 

Pieno ūkio pl÷tra Lukšių žem÷s ūkio bendrov÷je 334733,26 224572,54 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0066 

A. Skiočio ūkio pl÷tros projektas 164501,85 109837,89 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0067 

Jaunosios ūkinink÷s Odetos Venckuvien÷s grūdinių kultūrų ūkio 
įkūrimas 

122646,84 81891,29 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0068-
01 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 40344,35 27260,68 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0069 

K. Butkaus ūkio modernizavimas 63826,31 42087,07 
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4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0070-
02 

Pašarinių kultūrų auginimas galvijų ūkiui 14339,30 9574,35 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0071 

Investicijos į javų ir rapsų auginimą 263159,18 175711,38 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0072 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 26165,72 17585,98 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0074 

Pieno ūkio modernizavimas ir pl÷tra 124137,76 81856,44 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0076 

Investicija į Kęstučio Nevulio augalininkyst÷s ūkį 122037,57 81484,49 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0077-
01 

Augalininkyst÷s ūkio vystymas 272430,78 183100,73 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0078 

Investicijos į Fabijono Zemeckio pienininkyst÷s ūkį 95553,75 63801,24 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0079-
02 

Ūkininko Arūno Miežio grūdų ūkio modernizavimas 103240,56 69759,64 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0080-
01 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 35601,54 23771,15 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0081 

Modernaus grūdinių kultūrų ūkio įkūrimas, panaudojant EŽŪOGF 
paramą 

92552,44 61797,26 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0082 

Pieno ūkio modernizavimas 146730,20 96753,89 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0083 

Javų ir rapsų ūkio modernizavimas 37793,36 25400,92 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0084 

Pieno ūkio gamybos baz÷s modernizavimas 46918,44 30938,02 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0086-
02 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 45963,80 30690,03 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0087 

Augalininkyst÷s ūkio kūrimas 26148,05 17459,06 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0088 

Grūdų ūkio įkūrimas 118450,53 79089,42 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0089 

Virgilijaus Budreikos Pieno ūkio pl÷tra ir modernizavimas 86192,83 56835,55 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0090-
02 

Grūdų ūkio modernizavimas 136410,39 91681,42 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0091-
01 

"Augalininkyst÷s ūkio modernios technin÷s baz÷s sukūrimas ir pl÷tra" 120447,17 80422,58 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0092 

Pieno ūkio modernizavimas 136326,46 89893,67 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0093 

"Javų ūkio modernizavimas" 83394,93 55682,79 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0094 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas ir pl÷tra 105095,00 70171,93 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0095 

Gyvulininkyst÷s ūkio Mickonių kaime pašarų baz÷s modernizavimas 34696,98 22879,19 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0096-
02 

Kiaulininkyst÷s ūkio modernizavimas 40349,83 26606,68 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0098 

Grūdinių kultūrų auginimo ūkio modernizavimas 50992,43 34047,64 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0099 

Grūdinių kultūrų auginimoūkio modernizavimas 31660,29 21139,58 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0101 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 291317,77 196843,42 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0102 

Grūdų ūkio modernizavimas 184232,03 124485,58 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0103 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 56934,66 38015,27 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0105 

Ekologinio augalininkyst÷s ūkio modernizavimas ir pl÷tra 375000,00 252037,50 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0106-
02 

Statybinių konstrukcijų ir įrangos įsigijimo projektas 304680,26 200906,16 
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4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0107 

Grūdinių kultūrų auginimas 31873,84 21282,16 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0108-
01 

Grūdų ūkio modernizavimas 116358,32 78623,31 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0110 

Grūdų ūkio įkūrimas ir modernizavimas 24999,71 16692,31 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0111 

Grūdų ūkio modernizavimas 62265,12 42072,54 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0113-
01 

Grūdų ūkio modernizavimas 127041,51 85384,60 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0115 

„D.Vilkelio augalininkyst÷s ūkio investicinis projektas“ 43965,87 29356,01 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0116 

Gyvulininkyst÷s ūkio pl÷tra 329447,69 217237,81 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0117-
01 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas ir pl÷tra 30233,72 20187,06 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0118 

Ūkininko Arūno Šatkausko pienininkyst÷s ūkio modernizavimas 65840,77 43961,88 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0120 

Jaunojo ūkininko J. Gudaičio modernaus ūkio įsikūrimas 38313,97 25582,23 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0121 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 102453,83 68859,22 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0122 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 52766,73 35464,52 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0123-
01 

Netradicinių kultūrų auginimas ir ūkio modernizavimas 85345,64 57360,80 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0124-
01 

Grūdų ir rapsų ūkio modernizavimas 375000,00 253387,50 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0125-
07 

Technin÷s baz÷s modernizavimas ir ūkio pl÷tra 374999,68 277274,77 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0126 

Pieno ūkio modernizavimas 75020,56 50091,23 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0127-
01 

Ūkininko D.Bozio ūkio kūrimas 26956,09 17998,58 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0129-
02 

Grūdinių kultūrų ūkio modernizavimas 215772,73 145020,85 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0130-
01 

Agroserviso paslaugų teikimas 371980,29 221933,38 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0131 

Naujų technologijų įdiegimas S.A.Jurkaus ūkyje 109346,91 73010,93 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0132 

Ūkininko Aurimo Genio ūkio įkūrimas ir pl÷tra 120123,09 80206,19 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0135 

Grūdų ūkio įkūrimas 54700,82 36523,74 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0136-
03 

EKOLOGINIO AUGALININKYSTöS ŪKIO KŪRIMAS 274128,82 183035,81 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0138 

Investicija į augalininkyst÷s ūkį 31519,35 21297,62 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0139-
03 

UAB "Alesninkų paukštynas" paukštidžių statyba Daučiuliškių kaime, 
Elektr÷nų savivaldyb÷. 

375000,00 250387,50 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0140 

Jovitos Mikalauskien÷s pienininkyst÷s ūkio modernizavimas 85816,15 57299,44 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0141 

Augalininkyst÷s produkcijos gamyba 65900,43 44528,92 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0142-
03 

AB "Zelv÷" kiaulių fermų rekonstrukcija į paukštides Daučiuliškių 
kaime Elektr÷nų savivaldyb÷je 

373499,12 246285,32 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0146 

Žolinių pašarų gamybos ūkio įkūrimas ir pl÷tra 103512,22 69115,11 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0147-
01 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 36080,57 24379,64 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0149 

Valdo Jonkaus ūkio pl÷tra panaudojant struktūrinių fondų paramą 37083,24 24760,48 
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4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0150 

Rolando Jablonskio ūkio pl÷tra panaudojant struktūrinių fondų paramą 36287,36 24229,07 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0151-
01 

Grūdų ūkio įsikūrimas ir pl÷tra 33220,57 22181,38 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0153 

„Igno Baltuškonio galvijininkyst÷s ūkio įsikūrimas panaudojant 
EŽŪOGF paramą“ 

89211,27 58825,91 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0154-
01 

Augalininkyst÷s ūkio įsikūrimas 54595,04 36453,11 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0155-
01 

Vidmanto Šlyžiaus gyvulininkyst÷s ūkio modernizavimas 30049,81 19814,85 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0157 

Ekologinio m÷sinių galvijų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 57828,14 38611,85 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0158-
01 

"Pieno ūkio technin÷s baz÷s modernizavimas" 76415,65 51022,73 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0159-
02 

Aurelijos Orenien÷s pieno ūkio modernizavimas panaudojant EŽŪOGF 
paramą 

86867,79 58001,62 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0160-
02 

Grūdinių kultūrų derliaus nu÷mimo technikos modernizavimas 
panaudojant EŽŪOGF paramą 

124262,92 82970,35 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0161-
02 

Agroserviso kooperatyvo “Juknaičių rapsas” m÷sin÷s gyvulininkyst÷s 
veiklos modernizavimas 

345300,87 227691,39 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0162-
01 

Virmanto Ivanausko pieno ūkio modernizavimas panaudojant 
EŽŪOGF paramą 

304002,88 200459,50 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0163 

Gintauto Čebatarausko grūdų ūkio modernizavimas 107462,51 72225,55 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0164 

Grūdų ūkio modernizavimas 85903,90 57736,01 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0165 

Žem÷s ūkio kooperatyvo Nagarbos ūkis pl÷tra panaudojant struktūrinių 
fondų paramą 

103899,13 69373,44 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0166 

„Vytauto Gausos m÷sinių  galvijų ūkio įsikūrimas panaudojant ES 
Struktūrinių fondų paramą“ 

82112,45 54144,95 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0167-
01 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas ir pl÷tra 303925,51 204268,34 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0170 

S.Bielskio pašarų gamybos ūkio įkūrimas 55085,15 36780,35 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0171 

Investicijos į ūkininko Juozo Vaitkaus žem÷s ūkio valdas 30115,27 20348,89 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0172-
02 

Grūdų ūkio modernizavimas 37162,88 24977,17 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0173-
01 

Grūdinių kultūrų ūkio modernizavimas 30843,95 20841,26 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0174-
01 

Grūdų ūkio modernizavimas 125122,43 84094,79 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0175-
01 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas ir pl÷tra 57076,00 38109,64 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0176-
01 

Ūkininko Modesto Baranausko specializuoto augalininkyst÷s ūkio 
gamybin÷s technin÷s baz÷s pl÷tra 

135870,25 91318,39 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0178 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 64831,44 43287,95 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0180 

Valdo Okso modernaus ūkio steigimas 82758,34 55257,74 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0181 

Pieno ūkio modernizavimas 75151,00 49554,57 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0182 

Investicijos į javų ir rapsų auginimą 91220,62 61637,78 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0184-
01 

A. Rutkauskien÷s augalininkyst÷s ūkio modernizavimas panaudojant 
EŽŪOGF paramą 

281425,22 190159,02 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0185 

Gyvulininkyst÷s ūkio modernizavimas 33388,55 22293,54 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0186-
03 

Švelniavilnių žv÷relių ūkio steigimas ir pl÷tra 249276,45 166441,89 
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4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0187 

Augalininkyst÷s sektoriaus modernizavimas 151594,07 102432,11 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0188 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 148654,16 99256,39 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0189 

Alberto Juso pieno ūkio modernizavimas 195836,86 130760,27 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0190 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 46001,22 30715,01 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0191-
05 

Ekologinio augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 133224,04 90019,49 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0192 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 131192,37 88174,39 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0193 

„M.Liutvinsko ūkio investicinis projektas“ 86584,22 58504,96 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0194 

Pašarų gamybos baz÷s modernizavimas 53433,10 35677,28 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0195 

Grūdų ūkio modernizavimas 361646,37 243062,53 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0197 

Daržovių ūkio modernizavimas 229672,38 151445,97 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0198 

MODERNAUS AUGALININKYSTöS ŪKIO IŠVYSTYMAS 209647,38 140904,01 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0199 

L.Mockaus ūkio vystymo projektas 123026,53 83129,03 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0200 

Augalininkyst÷s ūkio įsikūrimas ir pl÷tra 125269,61 83642,52 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0202-
03 

Pieno ūkio modernizavimas 344832,66 230244,77 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0203-
01 

M. Pacaičio ūkio vystymo projektas 342049,34 228386,34 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0204-
01 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 131977,46 88702,05 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0208-
03 

Daržovių sand÷lio statyba 88307,04 58229,66 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0209-
01 

Romo Karūžnos augalininkyst÷s ūkio modernizavimas panaudojant 
EŽŪOGF paramą 

64322,87 43231,40 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0210 

G. Kontrimavičiaus ūkio vystymo projektas 113333,09 76171,17 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0211 

Investicijos į Ričardo Maldučio žem÷s ūkio valdas 169990,21 114862,38 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0212-
01 

Investicijos į grūdų ūkį 56847,34 38207,10 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0214-
01 

Investicijos į verslinio uogyno pl÷trą 35759,39 23579,74 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0215 

Grūdų ūkio modernizavimas 80325,53 53633,36 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0216 

Pieno ūkio modernizavimas 56285,57 37581,87 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0217 

Grūdų ūkio modernizavimas 60513,21 40888,77 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0220 

UAB "Vyturys" paukštyno modernizavimas 374999,95 247274,97 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0221-
01 

Grūdų ir rapsų ūkio modernizavimas 121227,70 81913,56 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0222 

Grūdų ūkio modernizavimas 76948,56 51994,14 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0223 

UAB "Kontvainiai" penimų kiaulių tvartų modernizavimas 374589,30 247004,19 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0224 

Gamybos baz÷s modernizavimas 320984,27 214321,20 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0225-
01 

Jaunojo ūkininko Sigito Vaitkaus ūkio pl÷tra 82069,19 55454,15 
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4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0226-
02 

Modernus daržininkyst÷s ūkis 295934,52 195139,22 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0227 

Investicijos į grūdų gamybą 17137,54 11579,83 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0228 

Ūkininko A.Bričkaus ūkio išvystymas 76294,02 50941,52 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0229-
01 

Javų ūkio modernizavimas 160146,55 107634,49 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0230-
01 

,,Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas” 44600,03 30136,24 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0232 

Grūdų ūkio modernizavimas 141189,76 95401,92 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0233 

Grūdų ūkio modernizavimas 62702,73 42368,24 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0234 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 61770,51 41244,17 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0235 

Ražienin÷s technologijos įdiegimas augalininkyst÷s ūkyje 54883,86 37085,03 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0236-
01 

Augalininkyst÷s ūkio pl÷tra 183908,71 124267,12 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0237 

Javų ūkio modernizavimas 65263,26 43576,28 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0238 

Ekologinio grūdų ūkio kūrimas 66603,92 44471,43 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0240 

Investicijos į specializuoto javų ūkio kūrimą 27084,40 18084,25 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0241 

Grūdų ir rapsų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 161894,98 108097,28 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0242 

Grūdinių kultūrų auginimo modernizavimas 47939,41 32392,66 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0243 

Pieno ūkio modernizavimas 117183,76 78243,60 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0244-
02 

Investicijos į pieno gamybą 106521,66 71124,51 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0245 

Grūdų ūkio modernizavimas 41704,99 28180,06 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0246 

Pieno ūkio modernizavimas 243053,90 160269,74 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0247-
05 

Augalininkyst÷s ūkio pl÷tra 283983,58 191887,70 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0248-
01 

Grūdų ūkio modernizavimas 131270,85 88699,72 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0249 

,,Augalininkyst÷s ūkio kūrimas ir modernizavimas” 60973,12 40711,76 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0250-
01 

Grūdų ūkio pl÷tra 19739,34 13337,87 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0251 

Grūdų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 36098,53 24102,99 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0252 

ŽŪB "Merkys" pieno ūkio modernizavimas 38089,67 22218,94 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0253-
02 

Statybinių konstrukcijų ir įrangos įsigijimo projektas 352467,56 232417,11 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0254 

Grūdų ūkio modernizavimas 47628,01 32010,79 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0255-
02 

Pieno ūkio modernizavimas 102746,18 68603,62 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0257-
01 

Grūdų ūkio modernizavimas 18486,45 12491,29 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0258 

Grūdų ūkio modernizavimas 62015,47 41407,73 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0262 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 161909,18 109402,03 
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4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0263 

„Investicijos į pašarų gamybos modernizavimą“ 129645,79 86564,50 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0264 

Ūkininko Justino Rož÷no ūkio įkūrimas ir pl÷tra 59837,52 39953,51 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0265 

Jaunojo ūkininko Vaido Zemeckio augalininkyst÷s ūkio įkurimas 44591,58 29773,80 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0266 

Javų ir žolinių pašarų sektoriaus modernizavimas 49888,79 33310,74 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0268 

Grūdų ir rapsų  ūkio įkūrimas ir pl÷tra 134398,75 89738,04 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0269 

Pieno ūkio gamybin÷s baz÷s modernizavimas ir pl÷tra 69057,87 46109,94 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0270 

Antano Tenio ūkio įkūrimas ir pl÷tojimas 98058,31 65473,53 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0271 

Ekologinio javų ūkio kūrimas ir modernizavimas 48720,75 32530,84 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0272 

E.Butkaus augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 31774,29 21215,69 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0274 

Grūdų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 93363,65 62338,91 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0275-
01 

Grūdų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 46847,78 31280,26 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0277 

Gamybos baz÷s modernizavimas 80854,09 54342,03 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0278 

Modernaus grūdinių kultūrų ūkio įkūrimas, panaudojant EŽŪOGF 
paramą 

76355,55 50982,60 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0279-
01 

Ūkininko Nerijaus Narausko specializuoto pieno ūkio pl÷tra 375000,00 253387,50 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0280-
01 

Augalininkyst÷s ūkio gamybos baz÷s modernizavimas 203829,36 137727,50 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0281-
01 

Ūkinink÷s Daivos Stonien÷s ūkio įkūrmo ir vystymo planas, 
panaudojant EŽŪOGF paramą. 

168628,40 112593,18 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0282-
04 

Aristavos žem÷s ūkio bendrov÷s pieno ūkio pl÷tra ir modernizavimas 350906,80 234300,47 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0283-
02 

„Pieno ūkio modernizavimas ir pl÷tra“ 52293,04 34916,06 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0285-
01 

„Augalinkyst÷s ūkio modernizavimas“ 152685,48 103169,58 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0286 

Grūdų  ūkio įkūrimas ir pl÷tra 31275,78 20882,84 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0287 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 27286,84 18219,42 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0288 

Ūkininko Mindaugo Baristos grūdų ūkio modernizavimas 35681,19 23824,33 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0291-
01 

Bendrov÷s pašarų gamybos baz÷s modernizavimas 316921,92 184871,12 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0292-
09 

Investicijos į pieno gavybą 325290,50 270771,81 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0294-
01 

Paukščių auginimo įmon÷s  modernizavimas 371667,62 218239,36 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0295 

Remigijaus Našl÷no ūkio pl÷tojimas panaudojant EŽŪGGF paramą 49189,77 32844,01 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0296-
01 

M÷sin÷s galvijininkyst÷s ūkio pl÷tra ir modernizavimas 147022,42 85763,08 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0297 

Ūkininko Vitalijaus Aukštikalnio augalininkyst÷s ūkio įkūrimo ir 
pl÷tros verslo planas 

30369,56 20277,75 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0299-
01 

Grūdų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 47571,54 31763,51 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0302-
01 

Jaunojo ūkininko Vilgimanto Samuko ūkio pl÷tra 99030,35 66122,57 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0303 

Grūdų ir rapsų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 59219,76 39541,04 
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4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0304-
01 

Grūdų  ūkio modernizavimas 71762,34 47915,71 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0305 

Grūdų ir rapsų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 45978,62 30699,92 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0306 

Grūdinių kultūrų auginimas 58636,47 39151,57 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0307 

Grūdų ir rapsų  ūkio įkūrimas ir pl÷tra 86672,39 57871,15 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0309 

Grūdų ūkio modernizavimas 26061,17 17401,04 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0310-
01 

Vyginto Pauliuko grūdų ūkio įkūrimas 56932,32 38013,71 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0311 

Jurgitos Kučinskait÷s ūkio pl÷tros projektas 155426,29 105021,54 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0312 

Ūkininko Jono Cibo ūkio įkūrimas ir pl÷tra 93368,27 62341,99 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0313 

Grūdų ir rapsų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 29152,57 19465,17 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0314 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 120396,47 80388,73 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0315-
01 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas ir pl÷tra 28852,24 19264,64 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0316-
01 

Ūkininko Tomo Šumino grūdų ūkio įkūrimas 71465,48 47717,50 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0317 

Konkurencingo javų ir rapsų ūkio sukūrimas 45924,76 30663,96 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0318-
01 

Investicijos į specializuoto javų ūkio kūrimą 47409,40 31655,26 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0319-
03 

Ūkininko V.Janeliūno augalininkyst÷s ūkio įkūrimas ir vystymas 187896,74 125458,65 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0320-
01 

Jaunos ūkinink÷s I. Markevičiut÷s ūkio investicinis projektas 65427,48 43685,93 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0321 

R. Macien÷s ūkio gamybos baz÷s įkūrimas 73180,61 49184,68 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0322 

Daržovių ūkio įkūrimas 43602,98 28751,81 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0323-
01 

Javų ūkio modernizavimas 72410,80 48348,69 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0324 

Grūdų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 33386,82 22292,38 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0325 

Jaunojo ūkininko modernaus grūdinių kultūrų ūkio įkūrimas 33872,49 22616,66 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0326-
01 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 55823,52 37273,37 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0327-
01 

Audriaus Stačkūno augalininkyst÷s ir gyvulininkyst÷s ūkio įkūrimas 47166,07 31492,78 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0328-
03 

Ekologinio bitininkyst÷s ūkio įkūrimas ir veiklos perspektyvos 30555,49 20148,29 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0329 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 65689,30 44491,36 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0330 

Javų ūkio modernizavimas 208878,59 139468,23 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0331 

Ūkinink÷s Rasos Štitilien÷s ūkio įkūrimas ir pl÷tra 49097,25 32782,24 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0332-
03 

Pienininkyst÷s ūkio modernizavimas 135285,74 90330,29 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0333 

Augalininkyst÷s veiklos srities modernizavimas 55941,55 37598,32 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0335-
02 

Jaunojo ūkininko Romo Kaziūno įsikūrimas 11979,43 7998,67 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0337 

Grūdų ir rapsų ūkio modernizavimas 68052,88 45983,34 
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4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0338 

Grūdų ūkio modernizavimas 93863,53 63085,68 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0339-
01 

Jaunojo ūkininko investicijos į pieno ūkį 104726,96 69056,96 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0340 

Grūdų ir rapsų  ūkio modernizavimas 276062,33 185541,49 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0341-
01 

Grūdų ūkio modernizavimas 72682,99 48850,24 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0342 

Grūdų ir rapsų  ūkio modernizavimas 91206,27 61299,73 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0344 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas ir pl÷tra 190699,14 128168,89 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0346 

A. Samulionio ūkio vystymo projektas 59914,85 40005,15 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0347-
03 

Investicija į Eduardo Ružel÷s augalininkyst÷s ūkį 178623,15 120052,62 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0348-
01 

Grūdų ūkio  modernizavimas 53297,61 35821,32 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0349-
01 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 59385,12 39912,74 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0350-
01 

Grūdų ir rapsų  ūkio modernizavimas 218666,98 146966,07 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0351 

Javų ūkio kūrimas ir modernizavimas 103617,06 69185,11 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0352 

Grūdų ūkio pl÷tra ir modernizavimas 186552,36 125381,84 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0353-
01 

Mariaus Pauliuko ūkio techninis atnaujinimas 57137,40 38607,74 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0355 

Galvijų ūkio įkūrimas 12760,08 8414,00 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0356 

Ūkininko Ovidijaus Pečeliūno grūdų ūkio modernizavimas 61335,73 41444,55 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0357 

GRŪDŲ ŪKIO MODERNIZAVIMAS 101507,18 68588,40 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0358-
03 

Ūkininko Augučio Krikščiūno ūkio augalininkyst÷s pl÷tros ir techninio 
modernizavimo verslo planas 

118773,75 79827,84 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0361 

Investicijos į daržovių auginimą 147453,95 97231,13 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0363 

Ūkininko S. Vaičeliūno ūkio konkurencingumo didinimo planas, 
panaudojant EŽŪOGF paramą 

91566,13 61541,60 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0364-
01 

Paukščių auginimo technologijos modernizacija 368892,49 243247,71 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0365 

Gamybos baz÷s modernizavimas pagal ES standartus 340451,79 224493,91 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0366 

Grūdų ūkio modernizavimas 233469,65 157755,44 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0368 

Biržų rajono žem÷s ūkio bendrov÷s "Ars÷ta" modernizavimas 186895,56 109022,45 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0371-
01 

Grūdų ūkio modernizavimas 340271,66 229921,56 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0372-
01 

Investicijos į pieno gavybą 70788,92 47265,76 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0373-
01 

Jono Viskupaičio ūkio vystymo projektas 123628,81 83090,93 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0374-
01 

Petro Karoblio ūkio konkurencingumo didinimas 372771,07 251881,41 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0376 

Investicijos į grūdų ir rapsų auginimą 135541,01 91585,06 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0378-
02 

Pieno ūkio modernizavimas 34581,83 22803,26 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0381-
01 

Investicijos į grūdų ir rapsų auginimą 127331,44 85579,46 
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4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0384 

Investicijos į grūdų ir rapsų auginimą 79657,38 53824,49 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0385-
01 

Gamybos baz÷s modernizavimas 329019,10 219686,05 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0386-
01 

Ekologinio augalininkyst÷s ūkio technin÷s baz÷s modernizavimas 180442,83 121925,22 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0387-
01 

Pieno ūkio gamybin÷s-technin÷s baz÷s modernizavimas 225930,05 151847,58 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0388-
03 

Pieno ūkio modernizavimas 264224,73 174229,79 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0389 

Grūdų ūkio modernizavimas 162426,73 109751,74 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0391-
02 

Panevežio rajono Smilgių žem÷s ūkio bendrov÷s pieno ūkio 
modernizavimas 

144875,75 96733,54 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0394 

Javų ir rapsų ūkio įsikūrimas 31221,04 20846,29 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0395-
01 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 59804,66 40194,71 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0396 

Specializuoto augalininkyst÷s ūkio kūrimas ir vystymas 52134,13 34809,96 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0397 

Modernaus specializuoto augalininkyst÷s ūkio kūrimas ir vystymas 146971,15 98132,64 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0399 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 42233,55 28199,34 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0400-
02 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 55202,15 37101,37 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0403 

Žem÷s ūkio bendrov÷s pl÷tra ir modernizavimas 374458,39 220011,08 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0404-
02 

Sodininkyst÷s - uogininkyst÷s ūkio modernizavimas 156046,40 104192,18 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0406-
01 

Juodųjų sebentų auginimas 19917,17 13298,69 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0407-
01 

Bendrov÷s grūdų ūkio pl÷tra ir modernizavimas 375000,00 238017,33 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0408-
01 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 63840,59 43137,09 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0410-
02 

Pieno ūkio modernizavimas 362813,66 242250,68 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0411 

Grūdų saugyklų ir specializuotos technikos įsigijimas Mikoliškio 
paukštyne 

360691,76 243719,42 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0412-
01 

Pašarų gamybos modernizavimas Lailūnų žem÷s ūkio bendrov÷je 280114,11 163399,97 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0413 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 160669,49 93723,83 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0414 

Investicijos į augalininkyst÷s ūkį 52478,70 35040,03 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0415-
01 

Pašarų gamybos modernizavimas ūkininko K. Deveikio ūkyje 166488,94 109782,81 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0417-
01 

M÷sinių galvijų ūkio modernizavimas 124760,77 82267,26 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0418 

Investicijos į pieno gavybą 87015,47 58100,23 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0419-
02 

Investicijos į ekologinį juodųjų serbentų auginimą 24165,54 16135,33 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0420 

Javų ūkio modernizavimas 241359,77 163086,79 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0421-
01 

Grūdinių kultūrų auginimas 150041,11 100182,45 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0422-
01 

Investicijos į ūkinink÷s Ievos Kazlauskien÷s m÷sin÷s gyvulininkyst÷s 
ūkį 

80495,53 53746,87 
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4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0423-
01 

Ūkininko Algimanto Liorinco pieno ūkio pašarų gamybos 
modernizavimas 

76126,79 50198,01 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0424-
02 

Investicijos į Arūno Mickūno žem÷s ūkio valdas 99684,31 67356,69 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0425 

Investicijos gyvulininkyst÷s ūkyje 59807,98 39933,79 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0427 

Investicijos į javų ir rapsų auginimą Antano Jackio ūkyje 80787,77 54297,46 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0428 

Donato Simanavičiaus kuriamo augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 66021,78 44082,74 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0429 

Modernios žem÷s ūkio technikos įsigijimas 66895,85 44960,70 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0430-
02 

Investicijos į jaunosios ūkinink÷s Ritos Vaitkien÷s pašarų gamybos ūkį 40814,41 27251,78 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0431 

Ekologinio pienininkyst÷s ūkio pl÷tros projektas 46057,69 30370,44 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0432 

Gyvulininkyst÷s ūkio pl÷tra 167543,71 111868,94 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0433-
01 

Ūkininko D. Ričkaus pieno ūkio pašarų ruošimo modernizavimas 123763,90 82637,16 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0434-
05 

Pieno ūkio modernizavimas 374037,78 218188,77 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0435 

Investicijos į žem÷s ūkio valdas, įsigyjant kombainą ir purkštuvą 97540,26 65127,63 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0436-
07 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 86594,36 57819,05 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0437-
02 

Grūdų ūkio modernizavimas 98222,00 66368,61 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0438 

Romaldo Mančo  pienininkyst÷s ūkio modernizavimas 171460,55 114484,21 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0439 

ŽŪB „Piktup÷nai“ pieno ūkio ir pašarų gamybos modernizavimas 349311,67 203765,11 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0440-
01 

Pieno ūkio ir pašarų gamybos baz÷s modernizavimas 48537,42 32563,75 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0444 

Grūdų ūkio modernizavimas 45741,72 30743,01 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0445 

Gyvulininkyst÷s ūkio modernizavimas 146449,78 96568,98 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0446 

Grūdų ūkio modernizavimas 95720,28 64678,20 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0447 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas ir pl÷tra 32686,23 21824,59 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0449-
02 

Modernaus augalininkyst÷s ūkio išvystymas 109276,34 73838,02 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0450-
01 

Grūdų ūkio modernizavimo II-as etapas 119041,94 80627,10 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0452-
01 

Ūkiniko V. Astrauskio ūkio pašarų ruošimo modernizavimas 48573,84 32029,59 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0454 

ŽŪK “Pakražantis” veiklos modernizavimas 132106,70 89264,49 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0455 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas pagal ES standartus 362431,65 243590,31 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0456-
01 

Ūkininko Ovidijaus Paplausko augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 15756,57 10646,71 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0457-
03 

Daržininkyst÷s ūkio modernizavimas 2005 metais 200958,06 132511,75 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0458 

Augalininkyst÷s ūkio technin÷s baz÷s modernizavimas 51745,83 34550,69 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0459-
01 

Gamybos baz÷s modernizavimas 372732,76 250513,69 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0460 

Ūkio pl÷tros panaudojant ES struktūrinių fondų paramą projektas 17188,66 11614,38 
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4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0461 

Derliaus nu÷mimo darbų optimizavimas 217471,62 146945,57 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0462-
03 

Modernus augalininkyst÷s ūkis 223187,27 150004,16 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0465 

Ūkininko Alvido Našl÷no pieno ūkio modernizavimo ir pl÷tros verslo 
planas 

90093,50 59407,65 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0466 

Grūdų ūkio modernizavimas 136491,21 91135,18 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0467 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 47212,41 31901,42 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0468-
01 

Gamybos baz÷s modernizavimas 366245,80 246153,80 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0469 

Grūdų ūkio modernizavimas. 45610,81 30454,34 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0470 

Javų ūkio kūrimas ir modernizavimas 38468,13 25685,17 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0471-
02 

Jaunojo ūkininko Vytauto Rinkevičiaus ūkio modernizavimas ir pl÷tra 81391,57 54996,28 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0473-
01 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 357522,25 240290,70 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0474 

Ekologinio uogininkyst÷s ūkio modernizavimas ir pl÷tra 50431,05 33672,81 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0475 

Augalininkyst÷s ūkio pl÷tra 49228,45 32869,84 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0476 

Pieno gamyba 49684,60 32762,03 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0477-
01 

Ūkinink÷s Virginijos Steponavičien÷s grūdų ūkio modernizavimas. 38953,60 26320,95 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0479-
01 

Šešup÷s žem÷s ūkio bendrov÷s pieno ūkio modernizavimas 120267,03 80302,30 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0482-
01 

Grūdų ūkio modernizavimas. 53893,38 35984,61 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0483 

Pieno ūkio modernizavimas ir pl÷tra 22990,04 15350,45 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0484-
01 

Manto Jankūno  ūkio vystymo projektas 107608,03 71849,88 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0485-
01 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 135703,77 91695,03 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0486 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 37760,95 25515,07 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0488-
01 

Tomo Burinsko pieno ūkio modernizavimas panaudojant EŽŪOGF 
paramą 

111975,96 74766,35 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0489-
01 

Ūkininko Evaldo Astrauskio ūkio įsikūrimas panaudojant EŽŪOGF 
parama 

33917,11 22646,46 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0490 

Ūkininko Sigito Mikalausko m÷sin÷s gyvulininkyst÷s ūkio kūrimas 35202,44 23212,49 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0491-
01 

Ūkininko Vytauto Vaišvilos ūkio vystymo projektas 79443,39 52384,97 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0492 

Grūdų ūkio modernizavimas 35081,50 23704,57 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0493 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 88276,12 58941,97 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0494-
01 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 153136,58 103474,39 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0495-
01 

Gamybos baz÷s modernizavimas 116824,60 78377,62 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0496 

Ūkininko Kęstučio Mockevičiaus grūdų ūkio modernizavimas 44379,92 29987,51 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0499 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 363021,15 243986,51 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0500 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 299568,76 202418,61 
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4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0501 

Naujos technikos įsigijimas pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo 
programavimo dokumento “Kaimo pl÷tros ir žuvininkyst÷s” prioriteto 
priemonę “Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas”, kai gauta parama bus 
panaudota kaip nuosavos l÷šos projekte “Investicijos į žem÷s 

109245,54 72943,25 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0502-
01 

Pieno ūkio modernizavimas pertvarkant melžimą, vandens tiekimą, 
koncentruotų ir žolinių pašarų gamyba, gerinant sanitarijos ir gyvulių 
gerov÷s sąlygas 

290826,27 194184,70 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0505 

A.Vaičiulio ūko pl÷tros projektas 137431,94 91763,31 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0506-
01 

Pieno ūkio modernizavimas 165824,19 110720,81 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0509 

Grūdų ūkio įkūrimas 62617,30 41809,57 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0510 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 110767,78 73959,65 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0511-
05 

M÷sinių galvijų auginimas 165591,75 110565,61 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0512 

Investicijos į Viliaus Arvydo Šukio žem÷s ūkio valdas 120898,09 81255,60 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0513 

R.Mačiuko  ūkio pl÷tro projektas 93484,13 62419,35 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0514 

Grūdų ūkio modernizavimas 101695,73 68715,80 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0515-
02 

Modernaus augalininkyst÷s ūkio išvystymas 64390,35 43508,56 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0516 

Vidmanto Šliarpo ūkio modernizavimas panaudojant EŽŪOGF paramą 344787,20 232972,71 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0517-
01 

Augalininkyst÷s ūkio gamybos baz÷s modernizavimas 366769,00 247825,81 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0521 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 101000,35 68245,93 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0522 

Gyčio Baleišio augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 63577,39 42959,24 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0523-
01 

Pašarų gamybos ir pieno ūkio modernizavimas 283921,52 189574,40 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0524 

Augalininkyst÷s  ūkio modernizavimas 145666,99 98427,19 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0525-
03 

Grūdų ūkio modernizavimas 208616,43 140211,10 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0527-
01 

Kiaulių komplekso modernizavimas 371935,69 248341,46 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0528 

Irmos Naujalien÷s augalininkyst÷s ūkio įsikūrimas panaudojant 
EŽŪOGF paramą 

37983,27 25361,43 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0531 

Ūkinink÷s Vilmos Kazlauskien÷s ūkio modernizavimas 33068,52 22079,85 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0532-
01 

Ūkininko Juozo Nasulevičiaus ūkio kūrimas 38047,38 25404,24 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0534-
02 

Investicijos į Mindaugo Martinaičio žem÷s ūkio valdas 53742,18 36120,12 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0535 

Investicijos į javų ir rapsų auginimą 255223,28 171535,57 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0536-
01 

Gamybos baz÷s modernizavimas 374483,26 250042,47 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0537-
01 

Gyvulininkyst÷s ūkio pl÷tra 194661,68 128359,91 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0538-
01 

ŽŪB "Griškabūdis" pieno ūkio modernizavimas 343552,72 229390,15 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0539 

Ūkininko Raimundo Valucko ūkio modernizavimas 109719,65 74137,57 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0541-
05 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 229257,99 197366,38 
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4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0542 

Pieno ūkio modernizavimas 241098,69 160981,59 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0543-
01 

L. Stonkuvien÷s agroserviso įmon÷s konkurencingumo didinimas 374991,65 253381,86 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0544-
01 

Grūdų ūkio modernizavimas 128803,58 86568,88 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0547 

Pieno ūkio modernizavimas panaudpjant EŽŪOGF paramą 73667,46 48576,32 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0549 

Vištų dedeklių ir prieauglio fermų rekonstrukcija ir modernizacija 364802,53 243578,65 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0550 

Ūkio modernizavimas, rekonstruojant ir pritaikant seną veršidę ir 
sand÷lį ūkio gamybinei bazei 

287292,28 194123,40 

4.1 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.1.0-02-05/0551-
01 

Grūdų ir rapsų  ūkio modernizavimas 167647,39 113279,34 

4.2   Jaunųjų ūkinink ų įsikūrimas 16118509,05 12088881,80 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0001 

Augalininkyst÷s ūkio kūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0002 

"Investicijos į žem÷s ūkio valdų modernizaciją" 24099,86 18074,90 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0003 

„Investicija į žem÷s ūkio techniką". 12141,74 9106,31 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0004-
01 

„Pašarų gamybos modernizavimas". 21353,39 16015,05 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0005 

„Jaunojo ūkininko įsikūrimas". 24907,31 18680,49 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0006 

„Jaunosios ūkinink÷s Dianos Baronien÷s kmynų ūkio modernizavimo 
projektas". 

14150,54 10612,91 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0007 

Augalininkyst÷s ūkio kūrimas 24769,17 18576,88 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0008 

Jaunojo ūkininko Ričardo Ditmano javų ūkio įkūrimo veiklos planas 24947,00 18710,25 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0009 

Grūdų ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0010 

Jaunojo ūkininko Edmundo Jankūno javų ūkio įkūrimo veiklos planas. 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0011 

Jaunojo ūkininko Gintaro Dainausko javų ūkio įkūrimo veiklos planas 24907,32 18680,49 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0012 

Jaunojo ūkininko Juozo Laurinaičio javų ūkio įkūrimo veiklos planas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0013-
01 

Jaunojo ūkininko Antano Gaižausko įsikūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0014 

Javų ir rapsų auginimas 24562,09 18421,57 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0015 

„Jaunojo ūkininko Laimono Daco javų ūkio įkūrimo veiklos planas". 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0016 

„Jaunojo ūkininko Vaido Urbonavičiaus įsikūrimas". 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0017 

Verslo vystymo planas 23520,04 17640,03 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0019 

Jaunojo ūkininko Jono Smilgevičiaus ekologin÷s augalininkyst÷s 
vystymas. 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0020 

Investicijos jauno ūkininko įsikūrimui 24066,93 18050,20 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0022 

„Javų ir linų ūkio modernizavimas". 23279,04 17459,28 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0023 

Augalininkyst÷s ūkio vystymas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0024-
01 

„Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas ir pl÷tra". 24984,94 18738,70 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0025 

„Jaunojo ūkininko Alvydo Pakelčio ūkio įkūrimo veiklos planas". 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0026-
01 

„Augalininkyst÷s ūkio kūrimas". 23999,94 17999,96 
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4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0027 

„Grūdinių kultūrų auginimui reikalingos technikos įsigijimas". 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0029 

Grūdų ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0030 

Augalininkyst÷s ūkio kūrimas 23388,26 17541,20 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0031 

Augalininkyst÷s ūkio kūrimas 24435,82 18326,87 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0032 

„Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas“ 16444,34 12333,25 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0033 

Grūdų ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0034-
01 

M÷sinių galvijų auginimas 16689,93 12517,45 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0036 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas ir pl÷tra 24963,80 18722,85 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0037 

Jaunojo ūkininko Žilvino Karklelio įsikūrimas 21678,35 16258,76 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0039-
02 

Ūkininko  ūkio įkūrimas 24879,52 18659,64 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0040 

Grūdų ūkio įkūrimas 24443,93 18332,95 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0041-
01 

Grūdų ūkio įkūrimas 22496,81 16872,61 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0042 

“Grūdų ūkio modernizavimas” 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0043 

„Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio auginti kviečius ir rapsus, 
įsikūrimas". 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0044 

„Jaunojo ūkininko Romo Staškevičiaus javų ūkio įkūrimo veiklos 
planas". 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0045 

„Grūdų ūkio modernizavimas". 21605,94 16204,46 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0046-
01 

“Grūdų ūkio modernizavimas” 21172,96 15879,72 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0047 

Javų ūkio modernizavimas 24999,33 18749,50 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0048 

Ūkinink÷s Vytaut÷s Dzidolikat÷s įsikūrimas 20371,58 15278,68 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0049 

„Pieno ūkio modernizavimas“ 24409,75 18307,32 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0050 

Javų ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0051 

„Ruslan Žaludkovskij gyvulininkyst÷s ūkio įkūrimas" 23100,67 17325,50 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0052 

„Javų ūkio modernizavimas" 24776,99 18582,74 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0053 

“Augalininkyst÷s ūkio pl÷tra” 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0054 

„S.Šidlausko ūkio įkūrimas ir pl÷tra". 12695,20 9521,40 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0055 

„Grūdų ūkio įkūrimas". 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0057 

Augalininkyst÷s ūkio vystymas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0058-
01 

Uogynų pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0059 

“Konkurencingo javų, rapsų ir linų gamybos ūkio sukūrimas” 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0061 

„Ūkininko Dainiaus Bagdonavičiaus  augalininkyst÷s ūkio įkūrimas, 
įsigyjant naują žem÷s ūkio techniką". 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0062 

„Augalininkyst÷s ūkio kūrimas". 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0063 

„Javų ūkio modernizavimas”. 24936,77 18702,58 
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4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0064-
01 

„Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas". 16444,53 12333,39 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0066 

„Augalininkyst÷s ūkio kūrimas Užunev÷žių kaime". 20436,17 15327,13 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0067 

„Sauliaus Jurkšaičio augalininkyst÷s ūkio įkūrimas". 24994,70 18746,02 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0068 

„Jaunojo ūkininko Žydrūno Terleckio javų ūkio įkūrimo veiklos 
planas”. 

16579,88 12434,91 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0069 

“Augalininkyst÷s ūkio pl÷tra”. 16097,95 12073,46 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0070 

„Augalininikyst÷s  ūkio įkūrimas". 24965,25 18723,93 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0071 

„Naujos žem÷s ūkio technikos pirkimas". 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0072-
01 

„Traktorius – jaunojo ūkininko ūkio pagrindas". 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0073 

„Pieno ūkio kūrimas". 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0074 

„Jaunojo ūkininko Audriaus Kvietkaus javų ūkio įkūrimo veiklos 
planas”. 

24130,18 18097,64 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0075-
01 

„Jaunojo ūkininko įsikūrimas Žindaičių kaime“. 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0076 

„Grūdų ūkio įkūrimas". 21769,87 16327,40 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0077 

„Ūkininko Egidijaus Šidlausko prekinio grūdų ūkio įkūrimo veiklos 
planas". 

24389,19 18291,89 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0078 

„Jaunojo ūkininko Remigijaus Dobrovolskio ūkio įsikūrimas". 24966,98 18725,24 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0079 

„Ūkinink÷s Elenos Balsien÷s pieno-m÷sos ūkio įkūrimas". 22078,31 16558,73 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0080 

„Grūdų ūkio pl÷tra”. 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0081 

„M ÷sin÷s galvijininkyst÷s ūkio vystymas". 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0082 

„Jaunojo ūkininko Rolando Krasausko javų ūkio įkūrimo veiklos 
planas”. 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0083 

„Jaunosios ūkinink÷s Gitanos Gužauskien÷s javų ūkio įkūrimo veiklos 
planas”. 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0084 

„Vyganto Marcinkevičiaus javų auginimo ūkio įkūrimas". 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0087 

„Pienininkyst÷s ūkio įkūrimas". 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0088 

„Investicijos į ūkio pl÷trą". 24965,25 18723,93 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0089 

„Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas". 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0090 

„Grūdų ūkio įkūrimas". 24782,67 18587,01 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0091 

„Jaunojo ūkininko įsikūrimas”. 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0092 

„Jaunosios ūkinink÷s Violetos Gurskien÷s javų ūkio įkūrimo veiklos 
planas”. 

24965,25 18723,93 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0093 

„Ūkinink÷s Janinos Katkut÷s pieno ir m÷sos ūkio įkūrimas". 24500,12 18375,09 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0094 

„Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio  javų ir rapsų auginime, 
įsikūrimas". 

24489,98 18367,48 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0095 

„Augalininkyst÷s ūkio modernizavimo galimyb÷s ir pl÷tra". 21132,41 15849,31 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0096 

„Jaunojo ūkininko Stasio Šimkaus javų ūkio įkūrimo veiklos planas”. 24815,80 18611,85 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0097 

„Jaunojo ūkininko ūkio įkūrimas“. 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0098 

„M ÷sinių galvijų ūkio kūrimas, technikos įsigyjimas". 24994,21 18745,66 
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4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0099 

„Grūdų ūkio modernizavimas ir pl÷tra”. 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0100 

„Grūdų  ūkio įkūrimas". 23678,15 17758,62 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0101 

„Jaunosios ūkinink÷s Ritos Vosylien÷s įsikūrimas". 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0102 

Grūdų ūkio įsikūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0103-
01 

Ūkinink÷s Rasos  Židonyt÷s įsikūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0104 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 19317,66 14488,24 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0105 

Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio javų ir rapsų auginime, 
įsikūrimas 

24999,71 18749,78 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0106 

Ūkininko ūkio kūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0107 

Grūdų ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0108 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0109 

Tomo Trečioko ūkio įkūrimas ir žem÷s ūkio technikos įsigijimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0110 

Ūkininko Vitalijaus Brazo pieno ūkio kūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0111 

Jaunosios ūkinink÷s, besispecializuojančios javų ir rapsų auginime, 
įsikūrimas 

24596,27 18447,20 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0113 

Ūkio pl÷tojimas panaudojans  EŽŪOGF paramą „Jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimas“ 

23901,47 17926,10 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0114 

Jaunojo ūkininko Dainiaus Steponavičiaus įsikūrimas 23343,86 17507,90 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0115 

Ūkininko Eugenijaus Kupliausko prekinio pašarų ūkio įkūrimas 24199,78 18149,83 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0116 

Ūkinink÷s Sigitos Gumuliauskait÷s prekinio pašarų ūkio kūrimas 21154,68 15866,01 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0117 

Ūkio pl÷tojimas panaudojant EŽŪOGF paramą „Jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimas“ 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0118 

“Jaunojo ūkininko Andriaus Bajarūno gyvulininkyst÷s ūkio įkūrimas” 21108,67 15831,50 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0119 

“Jaunojo ūkininko Sigito Statkaus m÷sinių galvijų ūkio įkūrimo veiklos 
planas” 

19144,37 14358,28 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0120 

Jaunojo ūkininko įsikūrimas ir ekologin÷s gamybos pradžia 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0121 

Javų ūkio modernizavimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0122 

„Ūkininko ūkio įkūrimas“ 21594,53 16195,89 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0123 

Augalininkyst÷s  ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0124 

“Avi ų ūkio įkurimas” 24651,01 18488,26 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0125 

“Jaunosios ūkinink÷s Jolantos Gelžinyt÷s javų ūkio įkūrimo veiklos 
planas” 

24989,86 18742,40 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0126 

Avininkyst÷s ūkio kūrimas ir pl÷tra 16444,62 12333,47 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0127 

Grūdų ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0128 

Javų ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0129-
01 

„Pašarinių žem÷s ūkio kultūrų auginimo technin÷s baz÷s sukūrimas“ 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0130 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 24212,23 18159,18 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0131 

“Grūdų ūkio modernizavimas” 25000,00 18750,00 
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4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0132-
04 

Jurgitos Piščikien÷s braškių auginimo ūkio modernizavimo projektas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0133 

Javų ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0134 

INVESTICIJA Į MöSINIŲ GALVIJŲ AUGINIMĄ 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0135 

„Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas“ 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0136 

Henriko Danilevičiaus ūkio modernizavimas panaudojant EŽŪOGF 
paramą 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0137 

“Grūdų ūkio modernizavimas” 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0138 

„Grūdų ūkio įkūrimas". 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0139-
01 

„Grūdų  ūkio įkūrimas". 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0140 

„Jaunosios ūkinink÷s įsikūrimas". 24965,25 18723,93 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0141 

„Jaunojo ūkininko įsikūrimas". 22719,82 17039,87 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0142 

„Ūkininko Arvydo Laurinsko specializuoto pieno ūkio įkūrimas". 20637,16 15477,87 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0143 

„Jaunojo ūkininko Sauliaus Budravičiaus įsikūrimo projektas". 24464,07 18348,05 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0144 

„Augalininkyst÷s ūkio kūrimas". 21762,05 16321,54 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0145 

„Jaunojo ūkininko besipecializuojančio auginti uogas ir serbetų 
pumpurus, įsikūrimas". 

24014,02 18010,52 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0146-
01 

„Jaunojo ūkininko įsikūrimas". 21006,78 15755,08 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0147 

„Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio auginti žieminius kviečius ir 
rapsus, įsikūrimas". 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0148-
01 

„Gyvulininkyst÷s ūkio kūrimas". 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0149 

„Jaunojo ūkininko Dariaus Inkrato įsikūrimas". 21181,65 15886,24 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0150 

„Jaunojo ūkininko Virgilijaus Navalinsko įsikūrimas". 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0151 

„Raimondo Skudikio ūkio modernizavimas panaudojant EŽŪOGF 
paramą". 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0152 

“Tomo Šablinsko ekologinio augalininkyst÷s ūkio investicinis 
projektas” 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0153-
01 

Specializuoto pieno ūkio kūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0154 

Ūkininko Arūno Grigaliūno sodininkyst÷s ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0155 

Ūkinink÷s E.Starinskien÷s ūkio išvystymas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0156 

Vaisių saugojimo technologijos įdiegimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0157-
01 

„Ūkinink÷s Vilijos Bendžiut÷s ūkio steigimas ir vystymas". 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0158 

„Grūdų ir rapsų ūkio modernizavimas". 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0159-
01 

„Grūdų ūkio įkūrimas ir pl÷tra". 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0160 

„Specializuoto pieno ūkio kūrimas ir vystymas". 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0161 

„Grūdų ūkio įkūrimas". 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0162 

Alyt÷s Parfimovič pieno ūkio įkūrimas 21171,22 15878,42 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0163 

Kastyčio Trotos žirgininkyst÷s ūkio įkūrimas 24999,78 18749,83 
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4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0164 

„Jaunojo ūkininko įsikūrimas”. Žemdirbyst÷s ateitis - ekologinis 
ūkininkavimas. Ekologiškų grūdų auginimas Mištautonių k. Šalčininkų 
raj. 

22160,85 16620,64 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0165 

„Ūkininko Pauliaus Ruškio ūkio įkūrimas ir pl÷tra  “ 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0166 

„Augalininkyst÷s ūkio kūrimas“ 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0167 

Mažų sąnaudų mišrus ūkis 17180,84 12885,63 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0168 

“V.Čemerio ūkio investicinis projektas” 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0169 

Ūkininko Arūno Šatkausko pieno ūkio įsikūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0170 

Augalininkyst÷s ūkio pl÷tra 24994,21 18745,66 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0171 

Jaunojo ūkininko įsikūrimas 24179,22 18134,41 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0172 

M÷sinių galvijų auginimo paj÷gumų didinimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0173 

Pieno ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0174 

Naujos žem÷s ūkio technikos, skirtos žem÷s dirbimui ir pas÷lių 
priežiūrai, įsigyjimas 

24907,32 18680,49 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0175 

Ūkinink÷s Gerdos Zaleckait÷s specializuoto grikių ūkio įkūrimas, 
įsigyjant naują žem÷s ūkio techniką 

24064,24 18048,18 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0176 

Ūkininko Raimondo Parniausko pieno-m÷sos ūkio vystymas 20776,18 15582,14 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0177 

Augalininkyst÷s ūkio kūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0178 

“Daržininkyst÷s ūkio kūrimas” 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0179-
01 

Ūkininko J. Zinkevičiaus augalininkyst÷s ūkio kūrimas 17420,64 13065,48 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0180 

Jaunojo ūkininko įsikūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0181-
01 

“Modernios žem÷s ūkio technikos įsigijimas” 23782,44 17836,83 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0182 

Gyvulininkyst÷s ūkio įkūrimas 17100,00 12825,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0183 

“Specializuoto m÷sinių galvijų ūkio modernizavimas” 24980,31 18735,23 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0184 

Ūkininko Rapolo Liorinco įsikūrimo veiklos planas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0185 

Ūkinink÷s Vilmos Jankūnien÷s augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0186 

Gyvulininkyst÷s ūkio kūrimas 20428,06 15321,04 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0187 

Grūdų ūkio kūrimas 23940,57 17955,43 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0188 

Augalininkyst÷s ūkio kūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0189 

Grūdų ūkio įkūrimas 24965,25 18723,93 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0190 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 23719,88 17789,91 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0191 

Jaunojo ūkininko Mariaus Palujansko augalininkyst÷s ūkio įsikūrimo 
veiklos planas 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0192 

Grūdų ūkio įkūrimas 24965,25 18723,93 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0193 

Pienininkyst÷s ūkio kūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0194 

Jaunojo ūkininko  Gintauto Rakausko augalininkyst÷s ūkio pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0195 

Daržininkyst÷s ūkio pl÷tra 25000,00 18750,00 
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4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0196 

Ūkininko Vaido Žvirblio augalininkyst÷s ūkio įkūrimas įsigyjant naują 
žem÷s ūkio techniką 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0197 

Jaunojo ūkininko Dariaus Rankausko įsikūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0198 

Grūdų ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0199 

Jaunojo ūkininko Alvido Tveragos įsikūrimas ir galvijų auginimas 24011,24 18008,43 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0200 

Augalininkyst÷s produkcijos gamyba 19610,75 14708,06 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0201 

Petro Raukčio ūkio modernizavimas panaudojant ES struktūrinių fondų 
paramą 

24656,51 18492,38 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0202 

Bangos Kairien÷s grūdų ūkis 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0203 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas ir pl÷tra 19144,17 14358,13 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0204 

Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio javų auginime, įsikūrimas 22674,06 17005,55 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0205 

„Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas“ 24834,92 18626,19 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0206 

Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio auginti žieminius kviečius, 
žieminius kvietrugius bei miežius, įsikūrimas 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0207 

Jaunojo ūkininko Sauliaus Oželio ūkio įkūrimas 24629,73 18472,30 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0208 

Gintaro Marcinkevičiaus ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0209 

Parama tolesnei ūkio pl÷trai 24540,08 18405,06 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0210-
01 

Jaunojo ūkininko, auginančio grūdines kultūras ir rapsą, ūkio 
modernizavimas bei pl÷tra 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0211 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0212 

Specializuoto uogininkyst÷s ūkio kūrimas 16421,46 12316,09 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0213 

Ūkininko G. Vaicekausko augalininkyst÷s ūkio kūrimas 24973,35 18730,02 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0214 

Grūdų ūkio įkūrimas 22069,05 16551,78 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0215 

Jaunojo ūkininko Vaido Kikilo įsikūrimas 19699,95 14774,97 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0216 

Ūkininko Adomo Kamino grūdų ūkio įkūrimo veiklos planas 23769,98 17827,49 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0218 

Jaunosios ūkinink÷s Ernestos Kasperavičien÷s gyvulininkyst÷s ūkio 
įsikūrimo veiklos planas 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0219 

Grūdų ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0220 

Kiaulių ūkio įkūrimas 24965,25 18723,93 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0222 

Jaunos ūkinink÷s Vilmos Ramaškevičien÷s pieno ūkio sukūrimas ir 
pl÷tra iki 2009m 

16444,62 12333,47 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0223 

Ūkininko Andriaus Domarko pieno ūkio vystymas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0224 

Jovitos Vaišnorien÷s arklininkyst÷s ūkio įkūrimas 20600,00 15450,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0225 

Investicija į žem÷s ūkio techniką 15399,97 11549,97 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0226 

Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio grūdinių kultūrų auginime, 
įsikūrimas 

21190,34 15892,75 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0227 

Grūdų ūkio įkūrimas 24328,08 18246,06 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0228 

Jaunosios ūkinink÷s Audron÷s Arnašien÷s įsikūrimas 21739,75 16304,81 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0229 

Jaunojo ūkininko įsikūrimas 10800,80 8100,60 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0230 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 
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4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0231 

Javų ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0232 

Jaunojo ūkininko įsikūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0233 

Dainiaus Tijūšo ūkis 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0234 

Jaunojo ūkininko Valdo Džiaugio ūkio įkūrimas 22279,89 16709,92 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0235 

Jaunosios ūkinink÷s Ivetos Janušauskien÷s augalininkyst÷s krypties 
ūkio įkūrimo projektas 

16898,59 12673,95 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0236 

Grūdų ūkio kūrimas 21669,37 16252,03 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0237 

Augalininkyst÷s ūkio kūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0238 

Ūkininko Vidmanto Baužio pieno ūkio įkūrimas 22344,76 16758,57 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0239-
01 

Ūkininko ūkio veiklos planas 15731,58 11798,69 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0240 

Grūdų ūkio įkūrimas 24019,35 18014,51 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0241 

Jaunosios ūkinink÷s Aušros Jaraminien÷s javų ūkio įkūrimo veiklos 
planas 

20814,12 15610,59 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0242 

Augalininkyst÷s ūkio kūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0243 

Javų ir uogų auginimo modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0244 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0245 

Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio javų ir rapsų auginime, 
įsikūrimas 

23150,56 17362,92 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0246 

Jaunosios ūkinink÷s Laimos Venclovien÷s javų ūkio įkūrimo projektas 24722,47 18541,86 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0247 

Vyganto Vitkaus augalininkyst÷s ūkio vystymas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0248 

“Grūdų ūkio modernizavimas” 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0249 

Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio vystyti pieninę galvininkystę ir 
augalininkystę, įsikūrimas 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0250 

Augalininkyst÷s produktų gamyba 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0251 

Mažų sąnaudų, specializuotas, pirmin÷s gamybos pieno ūkis 13776,07 10332,05 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0252-
01 

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas 24935,13 18701,34 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0254 

“Jaunosios ūkinink÷s Ingridos Lukien÷s ūkio modernizavimo 
projektas“ 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0255 

Ekologinio augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0256 

Irenos Termenien÷s augalininkyst÷s ūkio įsikūrimas 17100,03 12825,03 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0257 

Ūkio modernizavimo projektas 20362,03 15271,52 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0258 

Grikių ūkio įkūrimas ir pl÷tra nenašiose žem÷se 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0259 

Pieno ūkio pl÷tra 22861,27 17145,96 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0260 

Ūkininko Remigijaus Maraulio pieno ūkio įsikūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0261 

Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio auginti kviečius ir rapsus, 
įsikūrimas 

22451,92 16838,94 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0262-
01 

Ekologiškų grūdinių kultūrų auginimas 24642,32 18481,74 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0263-
01 

“Grūdų  ūkio modernizavimas ” 25000,00 18750,00 
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4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0264 

Valdo Danilevičiaus ūkio modernizavimas panaudojant EŽŪOGF 
paramą 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0265 

Modernaus ekologiško ūkio steigimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0266 

Ekologinio grūdinių kultūrų ūkio įkūrimas 23091,11 17318,34 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0267 

Daivos Kvedarait÷s šaltalankių ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0268 

Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio javų auginime ir pašarų 
gamyboje, įsikūrimas 

24849,40 18637,05 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0269 

Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio javų auginime, įsikūrimas 24988,70 18741,53 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0270 

Aivaro Jarilino - Jaunojo ūkininko įsikūrimas 21169,78 15877,33 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0271 

Jaunojo ūkininko įsikūrimas 21159,93 15869,95 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0272-
01 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas, panaudojant EŽŪOGF paramą 24830,14 18622,60 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0273 

Jaunojo ūkininko įsikūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0274 

Gitos Gvazdaitien÷s augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0275 

Modernios žem÷s ūkio technikos įsigyjimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0276 

Pienininkyst÷s ūkio įkūrimas ir pl÷tra 20739,69 15554,77 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0277 

Grūdų ūkio įkūrimas 24994,20 18745,65 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0278 

Grūdų ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0279 

Jaunojo ūkininko Mindaugo Matulevičiaus įsikūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0280 

Javų ir rapsų vystymo perspektyvos 22014,31 16510,73 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0281 

Jaunojo ūkininko Livijaus Sibičio gyvulininkyst÷s ūkio įkūrimas 19973,47 14980,11 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0282-
01 

Jaunojo ūkininko ūkio techninis modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0283 

Grūdinių kultūrų auginimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0284 

Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio grūdinių kultūrų auginime, 
įsikūrimas 

20960,67 15720,50 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0285 

Ūkininko  P.Vičausko ūkio išvystymas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0286-
01 

Henriko Cyrulio ūkio modernizavimas, naudojant EŽŪOGF paramą 24587,00 18440,25 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0287 

Pieno ūkio kūrimas 21657,78 16243,34 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0289 

Jaunojo ūkininko Rimanto Kubiliūno įsikūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0290-
01 

Augalininkyst÷s produkcijos gamyba 23840,07 17880,05 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0291-
01 

„Ramun÷s Staškevičiūt÷s avininkyst÷s ūkio pl÷tra“ 24739,05 18554,29 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0292 

Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio pieno ūkyje, įsikūrimas 24197,46 18148,10 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0293-
02 

Bityno pl÷tra 18189,87 13642,41 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0294 

Jaunosios ūkinink÷s Ritos Dragūnien÷s augalininkyst÷s krypties ūkio 
kūrimo projektas 

21211,27 15908,46 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0295 

Stručių ir bičių ūkio modernizavimas 21180,31 15885,23 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0296 

Jaunojo ūkininko Domato Pociaus javų ūkio įkūrimo veiklos planas 25000,00 18750,00 
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4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0297 

Investicijos į javų ir rapsų auginimą Biržų rajono jaunojo ūkininko 
Ričardo Pečiulio ūkyje 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0298 

Žingsnis po žingsnio, siekiant ekologinio sodų, uogų auginimo 4810,59 3607,94 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0299 

Grūdų ūkio pl÷tra 23974,75 17981,06 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0300 

Povilo Šukio sodininkyst÷s ūkio investicinis projektas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0301 

Javų ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0302 

Jaunojo ūkininko ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0303 

Juodųjų serbentų ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0304 

Egidijaus Palaimos ūkio modernizavimas panaudojant EŽŪOGF 
paramą 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0305 

Roberto Skirkevičiaus pienininkyst÷s ūkio įsikūrimas panaudojant 
EŽŪOGF paramą 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0306 

Augalininkyst÷s ūkio vystymas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0307 

“Dainiaus Gabnio augalininkyst÷s ūkio pl÷tra” 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0308 

Renatos Paloniovien÷s ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0309 

“Grūdų ūkio modernizavimas” 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0310 

Uogynų pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0311 

Ūkininko Nedo Betūros ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0312-
01 

Jaunojo ūkininko Valdo Vasiliaus ūkio įkūrimas ir modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0313 

Grūdinių kultūrų auginimas 24210,79 18158,09 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0314 

Javų ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0315-
01 

Grūdų ir rapsų ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0316 

Vilmos Venslauskien÷s linininkyst÷s ūkio investicinis projektas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0317 

Grikių ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0318 

Dariaus B÷čiaus ūkio investicinis projektas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0319 

Pašarinių javų auginimas 14869,09 11151,82 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0320 

Grūdinių kultūrų auginimas 20639,50 15479,63 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0321 

Investicijos į jaunosios ūkinink÷s Ingridos Jundulait÷s žem÷s ūkio 
valdas 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0322 

Egidijaus Šiaudinio augalininkyst÷s ūkio pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0323-
01 

Jaunojo ūkininko Andriaus Formaniuko javų ūkio įkūrimo veiklos 
planas 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0324 

Investicijos į grūdų gavybą 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0325 

Uogynų įveisimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0326 

Investicijos į Lino Grikšo augalininkyst÷s ūkį 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0327 

Laimono Grikšo ūkin÷s veiklos prognoz÷s 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0328 

Pieno ūkio kūrimas ir modernizavimas 25000,00 18750,00 
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4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0329 

Augalininkyst÷s ūkio kūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0330 

M÷sinių galvijų auginimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0331 

Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio vystyti pieninę-veislinę 
galvijininkystę ir augalininkystę, įsikūrimas 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0332 

Specializuoto, javus auginančio Sauliaus Tupiko ūkio įsteigimas ir 
naujos javų auginimo technologijos įsisavinimas 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0333 

Investicijos į žem÷s ūkio valdų modernizaciją 21368,07 16026,05 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0334 

“Grūdų ūkio modernizavimas” 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0335 

Ūkininko Mindaugo Gedmino pieno ūkio kūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0336 

Jaunojo ūkininko ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0337 

Augalininkyt÷s ir m÷sin÷s galvijininkyst÷s produkcijos gamyba 22510,14 16882,60 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0338 

Grūdinių kultūrų auginimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0339 

Uogynų įveisimas ir pl÷tra 10779,95 8084,96 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0340 

Javų ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0341 

M÷sinių galvijų auginimo ūkio įkūrimas 20858,72 15644,04 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0342-
01 

Ūkininko R.Rutkausko ūkio kūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0343 

Ekologinio juodųjų serbentų ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0345 

Ekologinio javų ūkio kūrimas ir modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0346-
01 

Specializuoto Šilauogių Ūkio Kūrimas 21562,63 16171,98 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0347 

TOMO ŽADEIKIO ŪKIO KŪRIMAS IR  MODERNIZAVIMAS 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0349-
01 

Javų ūkio kūrimas 24965,25 18723,93 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0350-
04 

Investicijos į ūkio pl÷trą 24748,03 18561,02 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0357 

Kaimo pl÷tra ir žuvininkyst÷ „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ 22310,01 16732,51 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0366-
01 

Ekologinių juodųjų serbentų pumpurų auginimas 24985,23 18738,92 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-04/0380-
02 

Juodųjų serbentų auginimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-01-05/0021-
01 

Ūkinink÷s Daivos Stonien÷s ūkio įkūrimo ir  vystymo planas, 
panaudojant EŽŪOGF paramą. 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0001-
01 

Augalininkyst÷s ūkio pl÷tra Naus÷džių kaime 24905,00 18678,75 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0002-
01 

Investicija ūkio įsikūrimui 23053,75 17290,32 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0003 

Pieno ūkio įkūrimas 24907,32 18680,49 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0004 

Investicija į žem÷s ūkio techniką 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0005 

Rimanto Pauliko augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 23272,71 17454,53 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0006 

Grūdų ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0007 

Ekologinio m÷sin÷s avininkyst÷s ūkio įkūrimas 21250,00 15937,50 
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4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0008 

Ekologinio javų ūkio kūrimas ir modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0009 

Rimanto Jonušo ūkio pl÷tra panaudojant struktūrinių fondų  paramą 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0010 

Pieno-m÷sos  ūkio modernizavimas 24699,95 18524,97 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0011 

Ekologiškų grūdinių kultūrų auginimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0012 

Augalininkyst÷s ūkio įsikūrimas ir pl÷tra 24519,52 18389,64 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0013 

Grūdų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0014 

Valdo Jonkaus ūkio pl÷tra panaudojant struktūrinių fondų paramą. 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0015 

Pienininkyst÷s ūkio įkūrimas 24328,08 18246,06 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0016-
01 

Bitininkyst÷s ūkio įkūrimas ir pl÷tros perspektyvos 21429,79 16072,34 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0018 

Rolando Jablonskio ūkio pl÷tra panaudojant struktūrinių fondų paramą 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0019-
01 

Vidmanto Šlyžiaus gyvulininkyst÷s ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0021 

Javų  ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0022 

Pašarų gamybos ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0023 

Augalininkyst÷s  ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0024 

Jaunojo ūkininko Egidijaus Beleckio pieno ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0025-
01 

Žolinių pašarų gamybos ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0026 

Pašarinių kultūrų auginimas galvijų ūkiui 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0027 

Verslinis uogininkyst÷s ūkis 18484,29 13863,22 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0028 

Grūdinių kultūrų ūkio modernizavimo projektas 24421,34 18316,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0029 

Edmundo Miliūno ūkio mechanizacija ir pl÷tra 22693,76 17020,32 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0030 

Grūdų ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0031 

Grūdinių kultūrų auginimas 22919,25 17189,44 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0032 

Pienininkyst÷ 23186,69 17390,02 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0033 

Grūdinių kultūrų ūkio modernizavimo projektas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0034 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 22845,23 17133,92 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0035 

Juodųjų serbentų auginimas 22100,03 16575,03 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0036 

Valento Turausko ūkio įsikūrimas ir pl÷tojimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0037 

Pašarų gamybos ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0038-
04 

Pauliaus Vizgirdos pieno ūkio įkūrimas 24999,42 18749,56 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0039-
01 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0040-
02 

Artūro Ulevičiaus ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0041 

Grūdų  ūkio įkūrimas ir modernizavimas 24906,45 18679,84 
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4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0042 

Investicija į žem÷s ūkio techniką 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0043 

Grūdų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0045 

Ūkininko Lino Ruškio specializuoto m÷sos ūkio įkūrimas 24617,70 18463,28 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0046 

Jurgitos Čerekavičiūt÷s pieno ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0047 

M÷sin÷s gyvulininkyst÷s ūkio įkūrimas. 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0048-
01 

PLEČIAMAS IR MODERNIZUOJAMAS T. PILKOS ŪKIS – 
ŠEIMOS GEROVöS GARANTAS 

24791,47 18593,61 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0049 

Dariaus Marcinkevičiaus javų auginimo ūkio įkūrimas 24936,28 18702,21 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0050 

Investicijos jaunojo ūkininko įsikūrimui 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0051-
01 

Specializuoto augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 24053,23 18039,92 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0053 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0054 

Jaunojo ūkininko įsikūrimas 20656,28 15492,21 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0055 

Grūdų ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0056 

Grūdinių kultūrų auginimas 24970,90 18728,18 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0057 

Mindaugo Ralio avininkyst÷s ūkio investicinis projektas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0058 

Jaunojo ūkininko Vidmanto Sabaliausko pieno-m÷sos ūkio įsikūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0059 

Vyganto Macenio specializuoto m÷sinių galvijų ūkio įkūrimas 20240,09 15180,07 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0060 

M÷sin÷s galvijininkyst÷s ūkio vystymas 22270,04 16702,53 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0062 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0063 

Jolantos Rapalyt÷s specializuoto pieno ūkio įkūrimas 22749,94 17062,46 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0064 

Pašarų gamyba -mišri žem÷s ūkio veikla 23930,43 17947,82 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0065 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0066 

Grūdinių kultūrų ūkio įkūrimas panaudojant EŽŪOGF paramą 24610,34 18457,76 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0068 

"Ekologinio grūdų ūkio kūrimas" 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0069 

Jaunojo ūkininko Audriaus Leliungos augalininkyst÷s ūkio pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0070-
01 

Dalios Matulyt÷s javų auginimo ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0071-
01 

"Augalininkyst÷s ūkio modernios technin÷s baz÷s kūrimas ir pl÷tra" 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0072 

Ekologinio grūdų ūkio įkūrimas 24403,09 18302,32 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0073 

Javų ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0074-
01 

Investicijos į specializuotą augalininkyst÷s ūkį 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0075 

Investicijos jaunojo ūkininko įsikūrimui 20835,26 15626,45 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0076 

Ūkininko Egidijaus Vilčinsko ūkio kūrimas 22489,86 16867,40 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0077 

Pieno ūkio įkūrimas ir vystymas 22574,43 16930,82 
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4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0078 

Investicijos į javų ir rapsų auginimą 24994,21 18745,66 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0079 

Jaunojo ūkininko Kazimiero Polkos įsikūrimas 24408,31 18306,23 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0080-
01 

Aurelijos Rancien÷s ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0081 

Pienin÷ gyvulininkyst÷ 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0082-
02 

Investicija į Kęstučio Nevulio augalininkyst÷s ūkį. 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0083 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0084 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 24140,70 18105,52 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0085 

Pieno ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0086-
01 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0087-
01 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0088-
01 

Bityno pl÷tra ir modernizavimas panaudojant EŽŪOGF pramą 22944,28 17208,21 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0089-
03 

Arklininkyst÷s ūkio modernizavimas 16413,46 12310,09 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0090 

Arūno Užkuraičio augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 24111,16 18083,37 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0091 

"Ramūno Kuliešiaus augalininkyst÷s ūkio modernizavimas" 24380,21 18285,16 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0093 

Antano Tenio ūkio įkūrimas ir pl÷tojimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0094 

Jaunojo ūkininkoūkio modernizavimas 22706,21 17029,66 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0095 

Grūdų ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0096 

Pieno gamyba 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0097 

Augalininkyst÷s ūkio pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0098 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0099 

Grūdinių kultūrų auginimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0100 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0101-
01 

Jaunojo ūkininko Vytauto Valaičio įsikūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0102 

Edvino Maldario modernaus ūkio steigimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0103 

Jaunojo ūkininko Audriaus Kučinsko įsikūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0104 

Ūkininko Aurimo Genio ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0105 

Grūdų ūkio įkūrimas 24386,01 18289,50 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0106-
01 

D.Vilkelio augalininkyst÷s ūkio investicinis projektas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0107 

Grūdų ūkio įsikūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0108 

E.Butkaus augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0113 

Ūkinink÷s Rasos Mieldažyt÷s ūkio kūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0114-

Investicijos į m÷sin÷s veislin÷s galvijininkyst÷s pl÷trą 25000,00 18750,00 
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02 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0115-
02 

Technin÷s baz÷s modernizavimas ir ūkio pl÷tra 21850,09 16387,57 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0117 

Ūkininko D.Bozio ūkio kūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0118 

Grūdų ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0119 

EKOLOGINIO AUGALININKYSTöS ŪKIO KŪRIMAS 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0121 

Javų ir žolinių pašarų sektoriaus modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0122 

Augalininkyst÷s  ūkio pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0123 

Ūkininko Vyganto Ivoškio specializuoto pieno ūkio įkūrimas 20617,18 15462,89 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0124 

Jaunojo ūkininko Vaido Zemeckio augalininkyst÷s ūkio įkurimas 24820,44 18615,33 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0125 

“Jaunosios ūkinink÷s Dianos Šniukait÷s javų ūkio įkūrimas” 24985,86 18739,40 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0126 

Igno Baltuškonio galvijininkyst÷s ūkio įsikūrimas panaudojant 
EŽŪOGF paramą 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0127 

Sonatos Jurkevičiūt÷s pieno ūkio įkūrimas 22033,42 16525,07 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0128 

Grūdų ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0129 

„Vytauto Gausos m÷sinių galvijų ūkio įsikūrimas panaudojant ES 
Struktūrinių fondų paramą“ 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0131 

S.Bielskio pašarų gamybos ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0132 

Neriaus Šimulyno augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 19144,46 14358,35 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0134 

Pilnaverčiai pašarai pieno ūkyje-būtinos technikos pirkimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0135 

Jaunosios ūkinink÷s Editos Giršvaldien÷s pašarų gamybos ūkio 
įkūrimas 

24250,42 18187,82 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0136 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0137-
01 

Investicijos į verslinio uogyno pl÷trą 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0138 

„Jaunojo ūkininko Ramūno Navarausko javų ūkio modernizavimas“ 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0139-
01 

„Jaunojo ūkininko Algirdo Vaičaičio cukrinių runkelių ir javų ūkio 
veiklos planas“ 

20808,46 15606,35 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0140 

Jaunojo ūkininko įsikūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0141 

Jaunojo ūkininko Rimanto Grigaliūno pienininkyst÷s ūkio pl÷tros 
projektas 

23346,27 17509,70 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0142 

Rolando Šulcos ūkio kūrimas 24781,34 18586,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0143 

Grūdų ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0144-
01 

Jaunosios ūkinink÷s Daivos Martinaitien÷s javų ūkio modernizavimas 23461,54 17596,15 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0145 

Jaunojo ūkininko Ernesto Kairio specializuoto veislinių telyčių 
auginimo ūkio įkūrimas 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0147 

Jaunosios ūkinink÷s įsikūrimas 21606,23 16204,67 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0148 

Javų ūkio modernizavimas 24812,33 18609,24 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0149 

Grūdų ir rapsų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0150-
01 

Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio javų ir rapsų auginime, 
įsikūrimas 

24999,71 18749,78 
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4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0151 

Jaunojo ūkininko Ramūno Spersko javų ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0152 

,,Augalininkyst÷s ūkio kūrimas ir modernizavimas” 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0153 

Džeraldo Kučinsko augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0154 

Jaunosios ūkinink÷s, besispecializuojančios javų ir rapsų auginime, 
įsikūrimas 

16589,15 12441,86 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0155 

Investicija ūkininko ūkio įkūrimui. 24486,21 18364,66 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0156-
01 

Investicijos ūkininko įsikūrimui 23546,06 17659,54 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0157 

Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio augalininkyst÷je, įsikūrimas. 17890,41 13417,81 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0158 

Grūdų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0159 

Ūkininko G. Ramanausko ūkio išvystymas 24848,53 18636,40 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0160-
01 

Investicin÷ parama ūkininko įsikūrimui 24730,07 18547,56 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0161 

Investicijos ūkininko įsikūrimui 16444,62 12333,47 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0162 

Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio javų ir rapsų auginime, 
įsikūrimas. 

24896,03 18672,02 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0163 

Grūdų ūkio įkūrimas ir modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0164-
01 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas ir pl÷tra 24736,74 18552,55 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0165-
01 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0166 

Pieno ūkio gamybin÷s baz÷s modernizavimas ir pl÷tra 24907,32 18680,49 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0168 

Jaunojo ūkininko Mariaus Serbos ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0169 

Jaunosios ūkinink÷s Odetos Venckuvien÷s grūdinių kultūrų ūkio 
įkūrimas 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0170 

Grūdų ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0171 

Jaunojo ūkininko Artūro Jonyno ūkio įkūrimas 24967,85 18725,89 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0172 

Gyvulininkyst÷s ūkio modernizavimas 11000,06 8250,04 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0173 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas ir pl÷tra 24965,25 18723,93 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0174 

Modernaus grūdinių kultūrų ūkio įkūrimas, panaudojant EŽŪOGF 
paramą 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0175 

Grūdinių kultūrų auginimo ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0176 

Ūkininko E.Saldžio ūkio išvystymas 16935,39 12701,54 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0177 

Jaunojo ūkininko įsikūrimas 24650,43 18487,82 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0178 

Grūdų ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0179 

Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio javų ir rapsų auginime, 
įsikūrimas 

21192,08 15894,06 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0180 

Ekologinio m÷sinių galvijų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0181 

Parama augalininkyst÷s ūkio įkūrimui 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0182 

Ūkininko Justino Rož÷no ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0184 

Specializuoto augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 
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4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0185 

Grūdų ir rapsų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0186 

Ūkininko E. Kačerausko ūkio išvystymas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0187 

„Investicijos į pašarų gamybos modernizavimą“ 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0188 

Augalininkyst÷s ūkio modernios technin÷s baz÷s sukūrimas 21959,57 16469,68 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0189 

Jaunojo ūkininko įsikūrimas 24299,99 18224,99 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0190-
01 

Grūdų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0191 

Grūdų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0192-
01 

Jaunosios ūkinink÷s Jurgitos Jucaitien÷s augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 24169,77 18127,33 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0193 

Ūkinink÷s Linos Jašauskien÷s pašarų gamybos prekinio ūkio įkūrimas 24568,47 18426,35 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0195 

Specializuoto augalininkyst÷s ūkio kūrimas ir vystymas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0196 

M. Pacaičio ūkio vystymo projektas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0197 

Modernaus specializuoto augalininkyst÷s ūkio kūrimas ir vystymas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0198-
01 

Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio javų ir rapsų auginime, 
įsikūrimas 

24983,49 18737,62 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0199 

Remigijaus Našl÷no ūkio pl÷tojimas panaudojant EŽŪOGF paramą 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0200 

Valdo Okso modernaus ūkio steigimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0201-
01 

,,Jaunojo  ūkininko Gintauto Kaminsko  specializuoto augalininkyst÷s  
ūkio kūrimo projektas” 

21026,70 15770,03 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0202-
02 

Pienininkyst÷s ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0203-
02 

Grūdinių kultūrų derliaus nu÷mimo technikos modernizavimas 
panaudojant EŽŪOGF paramą 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0204-
02 

Investicijos į ekologinį juodųjų serbentų auginimą 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0205 

Jaunojo ūkininko Dariaus Čepel÷s ūkio įkūrimas 23042,17 17281,63 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0207 

Modernaus grūdinių kultūrų ūkio įkūrimas, panaudojant EŽŪOGF 
paramą 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0208 

Investicin÷ parama ūkininko įsikūrimui 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0209 

Naujos žem÷s ūkio technikos (traktoriaus) įsigijimas 16079,99 12059,99 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0210 

Grūdų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0211 

Jaunojo ūkininko Romo Pakarklio specializuotas augalininkyst÷s ūkis 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0212 

Ekologinio augalininkyst÷s ūkio įkūrimas ir vystimas panaudojant 
EŽŪOGF paramą 

24361,39 18271,04 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0214 

“JAUNOJO ŪKININKO K ĘSTUČIO VILIMO AUGALININKYST öS 
KRYPTIES ŪKIO MODERNIZAVIMO PROJEKTAS” 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0215 

Jaunojo ūkininko J. Gudaičio modernaus ūkio įsikūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0216 

Javų ūkio kūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0217 

Grūdų  ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0218 

Grūdų ūkio modernizavimas 24918,61 18688,96 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0219 

Audron÷s Jovaišien÷s ūkio įkūrimas 23478,92 17609,19 
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4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0220 

Investicin÷ parama ūkininko įsikūrimui 12630,91 9473,18 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0221 

S÷kmingas ūkio modernizavimas panaudojant EŽŪOGF paramą 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0222 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 14693,00 11019,75 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0223 

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas 24280,00 18210,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0224 

Ūkininko Mindaugo Baristos grūdų ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0226 

Grūdinių kultūrų ūkio įkūrimas panaudojant EŽŪOGF paramą 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0227 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0228 

Ūkininko A.Bričkaus ūkio išvystymas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0229 

Investicijos į spacializuoto javų ūkio kūrimą 22159,99 16619,99 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0230-
01 

Grūdų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0231 

Jaunojo ūkininko įsikūrimas 24755,27 18566,45 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0232-
01 

Jaunojo ūkininko Tomo Navicko pieno - m÷sos ūkio įkūrimas 24999,94 18749,96 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0233 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0234 

Braškių auginimas pritaikant pažangias technologijas 3909,87 2932,40 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0235 

Augalininkyst÷s ūkio kūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0236 

Jaunojo ūkininko įsikūrimo veiklos planas 20852,64 15639,48 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0237 

Jaunojo ūkininko Audriaus Šumano javų ūkio modernizavimas 21300,82 15975,61 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0238 

Ūkininko Vitalijaus Aukštikalnio augalininkyst÷s ūkio įkūrimo ir 
pl÷tros verslo planas 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0239 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0240 

Jaunosios ūkinink÷s Rimut÷s Viskupaitien÷s specializuoto 
augalininkyst÷s ūkio kūrimo projektas 

22973,24 17229,93 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0241 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas ir modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0242 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas ir modernizavimas 24233,38 18175,03 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0245 

Augalininkyst÷s produkcijos gamybos modernizavimas 18549,87 13912,40 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0246 

Jaunojo ūkininko įsikūrimas 24943,23 18707,43 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0247 

Grūdinių kultūrų ūkio įkūrimas, panaudojant EŽŪOGF paramą 23262,86 17447,14 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0248 

Jaunojo ūkininko Vilgimanto Samuko ūkio pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0249 

Grūdų ir rapsų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 24889,94 18667,46 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0250 

Javų ūkio modernizavimas 24760,06 18570,04 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0251-
01 

Grūdų  ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0252 

Grūdų ir rapsų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0253 

Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio auginti žieminius kviečius bei 
avižas, įsikūrimas 

23262,28 17446,71 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0254 

Grūdų ir rapsų  ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 
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4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0255 

Grūdinių kultūrų auginimas 23502,66 17627,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0256 

Jaunojo ūkininko Ričardo Tunaičio specializuoto m÷sinių galvijų ūkio 
kūrimo projektas 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0257 

Grūdų ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0258 

Jaunojo ūkininko Dariaus Šešeto  ūkio gamybin÷s technin÷s baz÷s 
pl÷tra ir modernizavimas 

23589,55 17692,16 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0260-
01 

R. Graičiūno ūkio gamybos baz÷s modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0261 

Augalininkyst÷sir gyvulininkyst÷s ūkio vystymas Žvejotgalos kaime 24631,60 18473,70 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0262 

Ūkininko Jono Cibo ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0263 

Grūdų ir rapsų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0264 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0265-
01 

Daržininkyst÷s ūkio įkūrimas 23513,67 17635,25 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0268-
01 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas ir pl÷tra 23606,35 17704,76 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0269 

Ūkio įsikūrimas ir pašarų gamyboje naujų technologijų diegimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0270-
01 

Ūkininko Tomo Šumino grūdų ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0271 

Jaunos ūkinink÷s I. Markevičiūt÷s ūkio investicinis projektas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0272 

Augalininkyst÷s ūkio vystymas ir intensyvinimas Ramongalių kaime 24344,30 18258,23 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0273 

Investicija į Roberto Butkevičiaus ūkį 24262,63 18196,97 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0274 

Jaunojo ūkininko Arno Rudžio daržovių ūkio pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0275 

Konkurencingo javų ir rapsų ūkio sukūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0276 

Investicijos į specializuoto javų ūkio kūrimą 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0277 

Jurgitos Kučinskait÷s ūkio pl÷tros projektas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0278 

A. Samulionio ūkio vystymo projektas. 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0279 

Ūkininko V.Janeliūno augalininkyst÷s ūkio įkūrimas ir vystymas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0280 

R. Macien÷s ūkio gamybos baz÷s įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0281 

Daržovių ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0282 

Investicijos į augalininkyst÷s  ūkį 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0283-
01 

Javų ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0284 

Grūdų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0285 

Jaunojo ūkininko modernaus grūdinių kultūrų ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0286 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0287-
01 

Audriaus Stačkūno augalininkyst÷s ir gyvulininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0288 

Jaunojo ūkininko ekologinio grūdinių kultūrų ūkio įkūrimas 24499,83 18374,87 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0289-
02 

Ekologinio bitininkyst÷s ūkio įkūrimas ir veiklos perspektyvos 25000,00 18750,00 
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4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0290 

Javų ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0292 

Ūkinink÷s Rasos Štitilien÷s ūkio įkūrimas ir pl÷tra 24299,99 18224,99 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0293 

Jaunojo ūkininko Romo Kaziūno įsikūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0294 

Grūdų ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0296-
01 

Jaunojo ūkininko investicijos į pieno ūkį 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0297-
01 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0298 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0299 

Jaunojo ūkininko Alekso Skirmanto ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0300 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0301 

Javų ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0302 

Augalininkyst÷s ūkio kūrimas 21393,65 16045,24 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0303 

Javų ūkių kūrimas ir modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0304 

Grūdinių kultūrų auginimo ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0305 

Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio javų ir rapsų auginime, 
įsikūrimas 

24971,04 18728,28 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0306 

Pašarų gamybos ūkio įkūrimas 24939,70 18704,78 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0307-
01 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 24849,40 18637,05 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0308 

Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio javų ir rapsų auginime, 
įsikūrimas 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0309 

Galvijų ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0310 

Nerijaus Zelenkausko ūkio kūrimas ir modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0311 

Vyginto Pauliuko grūdų ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0312-
01 

Pienininkyst÷s ūkio kūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0313 

Raimundo Jovarausko augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 24822,17 18616,63 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0314-
01 

Ekologiškų grūdinių kultūrų auginimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0315 

Astos Ševelien÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0316 

"Grūdinių kultūrų auginimas" 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0317 

Jaunojo ūkininko Giedriaus Greičiaus, ūkio įsikūrimas pasinaudojant 
ES struktūrinių fondų parama 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0318 

Jaunosios ūkinink÷s Jurgitos Jankauskien÷s ekologinio ūkio kūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0319-
01 

Grūdinių kultūrų auginimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0320 

M÷sinių galvijų ūkio pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0323 

A.Gedminien÷s privataus ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0324 

Investicijos gyvulininkyst÷s ūkyje 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0325 

Donato Simanavičiaus kuriamo augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 
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4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0326 

Modernios žem÷s ūkio technikos įsigijimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0327-
02 

Investicijos į jaunosios ūkinink÷s Ritos Vaitkien÷s pašarų gamybos ūkį 21976,95 16482,71 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0328 

Javų ir rapsų ūkio įsikūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0329-
06 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0330 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0331 

Grūdų ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0332 

Ūkininko D. Ričkaus pieno ūkio pašarų ruošimo modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0334 

Investicijos į žem÷s ūkio valdas, įsigyjant kombainą ir purkštuvą 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0336 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0337-
02 

Jaunojo ūkininko Evaldo Tvarušio augalininkyst÷s ūkio 
modernizavimas 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0338 

Jaunojo ūkininko Almino Augustino  pienininkyst÷s ūkio pl÷tros 
projektas 

21790,14 16342,61 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0339 

Grūdų ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0341 

Augalininkyst÷s ūkio technin÷s baz÷s sukūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0343-
01 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 23645,16 17733,87 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0344-
03 

Jaunojo ūkininko Roberto Hinco ekologinio augalininkyst÷s ūkio 
įkūrimo planas 

24120,13 18090,10 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0345 

Mišraus ūkio vystymas Lakštučių kaime 24017,43 18013,07 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0346 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0347-
01 

Augalininkyst÷s ūkio kūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0348 

Grūdų ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0349 

Kiaulininkyst÷s ūkio įkūrimas 24617,70 18463,28 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0350-
02 

Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio kukurūzų ir rapsų auginime, 
įsikūrimas 

24972,49 18729,36 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0351 

Augalininkyst÷s produkcijos gamyba 22462,73 16847,05 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0352 

Augalininkyst÷s ūkio kūrimas 23386,24 17539,68 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0354-
01 

Javų ūkio kūrimas ir modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0355 

Grūdų ūkio modernizavimas. 21640,12 16230,09 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0357 

Grūdų ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0358-
01 

Manto Jankūno  ūkio vystymo projektas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0359-
01 

Ūkininko Evaldo Astrauskio ūkio įsikūrimas panaudojant EŽŪOGF 
parama 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0360 

Ūkininko Sigito Mikalausko m÷sin÷s gyvulininkyst÷s ūkio kūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0361-
01 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 22185,47 16639,10 
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4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0362 

Naujos technikos įsigijimas pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo 
programavimo dokumento “Kaimo pl÷tros ir žuvininkyst÷s” prioriteto 
priemonę “Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas”, kai gauta parama bus 
panaudota kaip nuosavos l÷šos projekte “Investicijos į žem÷s 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0363 

Grūdų ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0364 

Ūkininko Vaido Kanslerio ūkio įkūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0365 

Augalininkyst÷s ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0366 

Jaunojo ūkininko Kęstučio Venckūno įsikūrimas 22236,93 16677,69 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0367 

Irmos Naujalien÷s augalininkyst÷s ūkio įsikūrimas panaudojant 
EŽŪOGF paramą 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0368 

Ūkinink÷s Vilmos Kazlauskien÷s ūkio modernizavimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0369-
01 

Ūkininko Juozo Nasulevičiaus ūkio kūrimas 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0370-
02 

Specializuoto m÷sinių galvijų auginimo ūkio įkūrimas 24099,43 18074,57 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0371 

Jaunojo ūkininko įsikūrimo veiklos planas 19028,04 14271,03 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0372 

Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas 19635,37 14726,53 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0373 

Jaunojo ūkininko, besispecializuojančio javų ir rapsų auginime, 
įsikūrimas 

25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0374 

Pieno ūkio kūrimas ir pl÷tra 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.0-02-05/0375-
02 

Investicijos į m÷sin÷s veislin÷s galvijininkyst÷s pl÷trą 25000,00 18750,00 

4.2 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.2.1-02-05/0023 

Augalininkyst÷s ūkio vystymas Zizonių kaime 24549,00 18411,75 

4.3   Žem÷s ūkio produkt ų perdirbimo ir rinkodaros gerinimas 26116718,83 19322832,92 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-01-04/0001-
02 

Pirminis rapso perdirbimas biokuro gamybai 905870,31 668079,35 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-01-04/0002-
05 

„AB „Gliukoz ÷" rekonstrukcija". 968489,34 714260,89 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-01-04/0003-
01 

„Pirminis rapso perdirbimas biokuro gamybai". 837895,04 617947,59 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-01-04/0004-
02 

UAB „Stragut÷s m÷sa“ m÷sos perdirbimo įmon÷s modernizavimas – 
rekonstrukcija 

667059,82 491956,62 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-01-04/0005-
03 

„ES reikalavimų įgyvendinimas ir gamybos modernizavimas". 997691,58 735797,54 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-01-04/0006-
01 

„M ÷sos perdirbimo cecho projektas". 955506,81 704686,27 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-01-04/0007 

Kondensuoto pieno technologin÷s įrangos atnaujinimas  ir proceso 
valdymo įrangos modernizavimas 

982792,66 724809,59 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-01-04/0008-
04 

„Malūno 1G5p (3q4p) rekonstrukcija, įrengiant miltų mišinių gamybos 
ir s÷lenų aruodus". 

966078,37 712482,80 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-01-04/0009-
01 

„UAB "Šiaulių agrocentras" grūdų terminalo Geležinkelio Stoties g. 11, 
Šeduvoje įkūrimas". 

984214,70 725858,34 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-01-04/0010-
03 

„M ÷sos perdirbimo įmon÷s modernizavimas ir pl÷tra”. 122086,67 90038,92 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-01-04/0011-
02 

“ŠALDYTOS GRYBŲ IR UOGŲ PRODUKCIJOS PERDIRBIMO 
PROCESO MODERNIZAVIMAS IR GAMYBOS PLöTRA, 
PRISITAIKANT PRIE ES REIKALAVIMŲ” 

17784,41 13116,00 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-01-04/0012 

ABF "Šilut÷s Rambynas" pieno perdirbimo gamybos modernizavimas 903523,23 666348,38 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-02-05/0001-
05 

Ekologinių pašarų bei papildų gamybos baz÷s pl÷tra ir modernizavimas 227625,70 177042,24 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-02-05/0002 

ES reikalavimų įgyvendinimas ir gamybos baz÷s modernizavimas 1000000,00 737500,00 
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4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-02-05/0003 

AB Žemaitijos pienas gamybinių linij ų modernizavimas 994906,16 733743,30 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-02-05/0006-
04 

Išrūgų po kazeino perdirbimo technologijos įdiegimas uždarojoje 
akcin÷je bendrov÷je "Lavisos agrogrup÷" 

667110,88 491994,27 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-02-05/0007-
04 

ES reikalavimų įgyvendinimas ir gamybos baz÷s modernizavimas 999186,55 765376,90 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-02-05/0008-
01 

Paukščių ir jų produktų perdirbimo cecho utilizacijos skyriaus 
rekonstrukcija 

1000057,77 737542,61 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-02-05/0010 

Gamybos baz÷s modernizavimas 849631,36 626603,13 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-02-05/0011-
04 

M÷sos cecho modernizavimas 429294,50 316604,69 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-03-05/0001 

Grūdų perdirbimo cecho modernizavimas pagal ES standartus 212804,01 156942,96 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-03-05/0002-
02 

Gamybos baz÷s modernizavimas pagal ES reikalavimus 991961,60 731571,68 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-03-05/0003-
05 

ES reikalavimų įgyvendinimas ir gamybos baz÷s modernizavimas 615428,06 453878,19 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-03-05/0005 

Grūdų džiovinimo ir ilgalaikio sand÷liavimo technologinių linij ų 
modernizavimas 

360377,37 265778,31 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-03-05/0006-
04 

M÷sos gamybos ir jos atv÷sinimo bei sušaldymo technologijos 
modernizavimas 

958481,77 706880,30 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-03-05/0008-
06 

M÷sos perdirbimo įmon÷s rekonstrukcija - modernizavimas 972084,11 741019,71 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-03-05/0009-
02 

Modernaus pirminio rapso perdirbimo cecho įrengimas 415473,87 306411,98 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-03-05/0010-
01 

AB "Rokiškio sūris" išrūgų surinkimas ir perdirbimas 999576,54 737187,70 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-03-05/0012-
02 

Grūdų perdirbimo proceso modernizavimas pagal ES standartus 609566,44 449555,25 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-03-05/0013 

Vaisių perdirbimo įmon÷s modernizavimas 612536,49 451745,66 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-03-05/0014-
02 

Modernaus pirminio rapso perdirbimo cecho įrengimas 969932,81 715325,45 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-03-05/0016 

Pirminis rapsų perdirbimas biokuro gamybai 985184,78 726573,77 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-03-05/0017-
01 

M÷sos perdirbimo įrengimų ir specializuotų transporto priemonių 
įsigijimas 

192857,39 142232,32 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-03-05/0018-
02 

M÷sos perdirbimo įmon÷s modernizavimas 965531,42 712079,42 

4.3 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.3.0-03-05/0021-
02 

UAB "Žvalguva" rapso žaliavos ruošimo biokuro gamybai komplekso 
įkūrimas Gustonių kaime 

778116,31 573860,78 

4.4   Kaimo vietovių pritaikymo ir pl ÷tros skatinimas 33463418,74 22614226,92 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-01-04/0005-
02 

Pietvakarių Lietuvos regiono ūkininkų konsultavimas 12999,00 9240,99 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-01-04/0006-
05 

„Žem÷s ūkio veikla užsiimančių asmenų geb÷jimų ir įgūdžių didinimas 
konsultavimo paslaugų pagalba". 

165561,90 126803,86 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-01-04/0009-
03 

“G÷lininkyst÷s ūkio pl÷tros tęstinumas” 317211,22 225505,45 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-01-04/0011 

„Kupos sausinimo sistemos griovių ir jų statinių rekonstravimas". 552870,97 353732,32 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-01-04/0012 

Biokuro žaliavos gamybos organizavimas 27124,03 19282,47 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-01-04/0013 

Veiklos diversifikavimas ir alternatyvių pajamų šaltinių siekimas-
produkcijos transportavimo paslaugų pieno gamintojams teikimas. 

359929,72 255874,04 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-01-05/0010-
02 

Kaimo turizmo sodyba Palūš÷je 70107,74 49839,59 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-02-04/0006-
05 

NAKCIŽIBIO POILSIO NAMAI LAVYSO KAIME 356931,77 253742,79 
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4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-02-04/0008-
05 

Gedimino Bagdonavičiaus kaimo turizmo sodybos 302298,72 214904,16 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-02-04/0009-
08 

Norviliškių Pilies sodybos pritaikymas kaimo turizmo paslaugoms 
teikti 

108981,01 77474,60 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-02-04/0011-
01 

Valdo Petkevičiaus kaimo turizmo sodybos įkūrimas 310035,25 220404,06 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-02-04/0012-
05 

Kaimo turizmo veiklos steigimas ir pl÷tra E.Blažausko sodyboje 373262,28 265352,15 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-02-04/0013 

Stirnel÷s viens÷džio sodybos Mol÷tų rajone paruošimas kaimo turizmo 
veiklai vystyti 

75250,78 53495,78 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-02-04/0015-
03 

Kaimo turizmo sodybos “Kibirkštukas” steigimas 67196,88 47770,26 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-02-04/0017-
04 

Juozo Pažusio ir Kęstučio Virkečio kaimo turizmo sodyba “Kernav÷s 
bajorin÷” 

348554,90 247787,68 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-02-04/0018-
02 

Modernaus kaimo turizmo kompleksas 159247,71 113209,20 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-02-04/0019-
03 

“Žiogelio” sodybos Rokiškio rajone rekonstrukcija ir kaimo turizmo 
veiklos joje vystymas” 

373139,35 273805,13 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-02-04/0021-
04 

„Ūkininko Vido Tomkevičiaus kaimo turizmo paslaugų pl÷tra“ 293178,90 208420,88 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-02-04/0029 

„Kaimo turizmo sodyba“ 205081,21 145792,24 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-02-05/0001-
01 

Marijampol÷s savivaldyb÷s kaimiškųjų vietovių  drenažo sistemų, 
hidrotechninių statinių statyba ir renovacija bei dirbtinių vandens 
telkinių hidrotechninių statinių renovacija 

549352,37 351481,24 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-02-05/0004-
01 

Alytaus rajono Punios seniūnijos melioracijos griovių, jų 
hidrotechninių statinių ir drenažo rinktuvų renovacija 

550922,57 352485,75 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-03-04/0001 

„Skirvyt÷s žiemos polderio renovacija". 564301,47 347550,83 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-03-04/0002-
01 

Šiaulių rajono Gudelių tvenkinio žemių užtvankos šlaito renovacija 518303,98 331616,07 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-03-04/0005-
01 

Lazdijų rajono polderių ir jų įrenginių renovacija 550471,48 352197,20 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-03-04/0007 

„Trakiškio ir Perekšlių gyvenviečių bendro naudojimo drenažo sistemų 
statyba ir renovacija". 

557108,14 349270,27 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-03-04/0008 

„Trakų rajono Tiltų ir Paluknio kadastrinių vietovių žem÷s ūkio 
drenažo sistemų ir hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija”. 

439709,80 281330,73 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-03-04/0010-
01 

Islikio sausinimo sistemos baseino nuvedamo tinklo ir jo statinių 
statyba ir renovacija 

476039,81 304575,02 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-03-04/0011 

„Tatulos sausinimo sistemos griovių ir jų įrenginių rekonstravimas" 498739,86 319098,65 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-03-04/0012 

DANIŪNŲ GYVENVIETöS BENDRO NAUDOJIMO DRENAŽO 
SISTEMŲ STATYBA IR RENOVACIJA 

237799,18 150755,31 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-03-05/0003-
01 

Šeštokų gyvenviet÷s ir Kirsnos up÷s baseino melioracijos sistemų ir 
hidrotechninių statinių statyba ir renovacija 

551761,12 353022,34 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-04-04/0001-
01 

Kvalifikuotos konsultacijos Lietuvos ūkiams 50516,20 35911,96 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-04-04/0006-
02 

„Lietuvos žem÷s ūkio konsultavimo tarnybos konsultavimo paslaugos 
ūkiams". 

1029759,43 732055,98 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-04-04/0009-
01 

Viešosios įstaigos Pl÷tros ir informacijos centras projektas „Ūkininkų ir 
kitų kaimo gyventojų konsultavimas“ 

105907,40 75289,57 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-04-05/0005-
01 

Konsultavimo paslaugos kaip priemon÷ didinti Vilniaus regiono 
ūkininkų  geb÷jimus pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama žem÷s 
ūkio ir kaimo pl÷trai 

26196,38 18623,00 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0001 

Utenos rajono Biliakiemio ir Jotaučių kadastrinių vietovių griovių, jų 
statinių ir Seterečiaus užtvankos rekonstrukcija 

511269,56 327115,38 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0002-
03 

Šilut÷s rajono Us÷nų seniūnijos Us÷nų gyvenviet÷s melioracijos 
sistemų ir  hidrotechninių statinių renovacija 

535632,90 340483,47 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0003 

Rietavo savivaldyb÷s melioracijos griovių bei jų įrenginių renovacija 554555,66 354810,30 
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4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0004 

Plung÷s rajono savivaldyb÷s melioracijos griovių bei jų hidrotechninių 
statinių renovacija 

554212,16 354590,34 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0005 

Šakių rajono griovių ir jų įrenginių renovacija 541760,55 346623,78 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0006 

Mažeikių rajono Vadaksties up÷s baseino melioracijos griovių bei jų 
hidrotechninių statinių renovacija 

554565,56 354816,63 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0007 

Nevar÷nų kadastrin÷s vietov÷s nuvedamojo tinklo ir jame esančių 
įrenginių renovacija 

555360,77 355325,41 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0008-
01 

Kauno rajono savivaldyb÷s melioracijos griovių ir jų hidrotechninių 
statinių renovacija 

550483,83 352205,00 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0009-
01 

Dotnuvos seniūnijos Kruostos, Smilgos, Dotnuv÷l÷s ir Nev÷žio 
sausinimo sistemų nuvedamojo tinklo ir jo statinių statyba ir renovacija 

537815,01 344099,42 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0010-
02 

Raseinių rajono Gyn÷v÷s upelio baseino griovių bei jų hidrotechninių 
statinių renovacija 

553078,12 353864,79 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0011 

Pasvalio rajono Raubonių gyvenviet÷s bendro naudojimo sausinimo 
sistemų statyba 

483448,20 309314,91 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0012 

Paįstrio ir Gegužin÷s gyvenviečių bendro naudojimo drenažo sistemų 
statyba 

550760,99 352382,35 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0013 

Biržų rajono Pačeriaukšt÷s gyvenviet÷s ir Čeriaukšt÷s sausinimo 
sistemos griovių, jų statinių statyba ir renovacija 

541751,75 346618,11 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0014 

Pasvalio rajono Ličiūnų ir Krinčino gyvenviečių bendro naudojimo 
sausinimo sistemų statyba 

487807,00 312103,79 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0015 

Biržų rajono Kratiškių gyvenviet÷s ir Juodup÷s sausinimo sistemos 
griovių, jų statinių statyba ir renovacija 

543925,89 348009,31 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0016 

Karsakiškio gyvenviet÷s bendro naudojimo drenažo sistemų statyba 315799,17 202051,51 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0018-
01 

Šilal÷s rajono Skliaučio ir Ežerupio upelių baseinų melioracijos griovių 
bei jų hidrotechninių statinių renovacija 

551135,88 352622,29 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0020-
04 

Taurag÷s rajono Žygaičių seniūnijos melioracijos griovių bei jų 
hidrotechninių statinių statyba ir rekonstrukcija 

352616,42 225607,60 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0021-
01 

Kaimo turizmo, turistų maitinimo ir poilsio paslaugų kompleksas 99268,85 70570,22 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0024 

Vilniaus rajono Eitminiškių kadastrin÷s vietov÷s melioracijos statynių 
rekonstrukcija 

491404,66 314405,60 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0025 

Radviliškio rajono Šušv÷s (Berž÷s) up÷s baseino dalies sausinimo 
sistemų ir jų statinių statyba ir renovacija 

530219,76 339009,29 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0026-
03 

Modernus žem÷s ūkio veiklos subjektų aprūpinimo s÷klomis ūkis 272297,84 193576,53 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0027 

Kairiškių gyvenviet÷s drenažo sistemų renovacija 67624,18 43266,59 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0028 

Pakruojo rajono Pašvitinio seniūnijos Mikniūnų, Pamūšio, Pašvitinio 
kadastrinių vietovių Virčiuvio upelio, jo griovių su melioracijos 
statiniais renovacija 

525140,19 335989,92 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0029 

Ramučių kaimo drenažo sistemų statyba ir renovacija 110315,16 70580,75 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-05-05/0030-
01 

Kalvarijos savivaldyb÷s melioracijos sistemų ir jose esančių 
hidrotechninių statinių renovacija 

569614,01 351632,23 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-07-06/0001-
04 

Telšių apskrities, Mažeikių rajono Židikų ir Ukrinų kadastro vietovių 
žem÷s konsolidacijos projektas Sugaudžių, Pocaičių, Asteikių ir 
Paviliot÷s kaimuose 

99828,87 70968,34 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-07-06/0002-
03 

Telšių apskrities, Mažeikių rajono Užežer÷s - Plinkšių kadastro vietovių 
žem÷s konsolidacijos projektas 

57691,61 41012,96 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-07-06/0003-
01 

Telšių apskrities, Plung÷s rajono Šateikių kadastro vietov÷s žem÷s 
konsolidacijos projektas Palūščių ir Miš÷nų kaimuose 

23665,09 16823,51 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-07-06/0004-
01 

Marijampol÷s apskrities Šakių rajono Griškabūdžio kadastro vietov÷s 
Katilių kaimo žem÷s konsolidacijos projektas 

80195,78 57011,18 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-07-06/0005-
01 

Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s Gižų seniūnijos Gižų kadastro vietov÷s 
Adamarinos, Paikių ir Strazdžių kaimų žem÷s konsolidacijos projektas 

28961,12 20588,46 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-07-06/0006-
01 

Marijampol÷s savivaldyb÷s Marijampol÷s seniūnijos Patašin÷s kadastro 
vietov÷s Gudin÷s kaimo žem÷s konsolidacijos projektas 

37216,17 26456,98 
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4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-07-06/0007-
01 

Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s Gižų seniūnijos Gižų kadastro vietov÷s 
Oranų ir Rūdos kaimų bei Keturvalakių seniūnijos Keturvalakių 
kadastro vietov÷s Degsniškių, Geisteriškių, Indūriškių, Rakauskų, 
Rūdos ir Vienbiskio žem÷s konsolidacijos projektas 

84567,59 60119,10 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-07-06/0008-
01 

"Taurag÷s apskrities, Taurag÷s rajono Žygaičių kadastro vietov÷s 
žem÷s konsolidacijos projektas" 

25430,38 18078,46 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-07-06/0009-
02 

Panev÷žio apskrities Kupiškio rajono savivaldyb÷s Adomyn÷s kadastro 
vietov÷s V÷deriškių, Apirbų, Puknių, Šerelių kaimų dalių žem÷s 
konsolidacijos projektas 

39157,96 27837,40 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-07-06/0010-
01 

"Taurag÷s apskrities Jurbarko rajono Jurbarkų kadastro vietov÷s žem÷s 
konsolidacijos projektas" 

34334,43 24408,35 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-07-06/0011-
02 

Panev÷žio apskrities Kupiškio rajono savivaldyb÷s Juodp÷nų kadastro 
vietov÷s Keginių, Puponių II kaimų dalių žem÷s konsolidacijos 
projektas 

51212,91 36407,26 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-07-06/0012-
03 

Telšių apskrities, Telšių rajono Degaičių kadastro vietov÷s, Degaičių, 
Birikų ir Gintaučių kaimų žem÷s konsolidacijos projektas 

97472,35 69293,09 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-07-06/0013-
02 

Telšių apskrities, Telšių rajono Luok÷s kadastro vietov÷s Baltakišk÷s, 
Paliepių, Biržuv÷nų ir Pabungin÷s kaimų žem÷s konsolidacijos 
projektas 

52985,17 37667,15 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-07-06/0014-
03 

Panev÷žio apskrities Pasvalio rajono savivaldyb÷s Ustukių kadastro 
vietov÷s žem÷s konsolidacijos projektas 

32411,89 23041,62 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-08-05/0001-
01 

Kaimo gyventojų bei ūkininkų geb÷jimų ugdymas 21492,25 15278,84 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-08-05/0002-
01 

Nemuno žemupio žem÷s ūkio pl÷tra ir ūkininkų konsultavimas 36948,60 26266,76 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-08-05/0004-
01 

VŠĮ Pl÷tros ir informacijos centro projektas "Ūkininkų ir kitų kaimo 
gyventojų konsultavimas" 

123579,99 87853,02 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-08-05/0008-
02 

Konsultavimo paslaugos ūkininkams Marijampol÷s kolegijoje 27945,60 19866,53 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-08-05/0009-
03 

Žem÷s ūkio veikla užsiimančių asmenų geb÷jimų ir įgūdžių didinimo 
konsultavimo paslaugų pagalba pl÷tra 

65579,53 46620,49 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-10-05/0003-
03 

Ūkinink÷s Vitos Aušrien÷s gamybinio pastato rekonstrukcija į sodybą, 
numatant kaimo turizmo veiklą Radailių kaime, Klaip÷dos raj. 

186264,19 132415,21 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-10-05/0004-
02 

Vasaknų dvaro sodybos pritaikymas kaimo turizmui 375000,00 266587,50 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-10-05/0005 

Kooperatin÷s bendrov÷s "Lietuviškas pienelis" žem÷s ūkio veiklos 
įvairinimo ir alternatyvių pajamų siekimas - transportavimo paslaugų 
pieno gamintojams teikimas 

283987,37 201886,62 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-10-05/0007-
01 

Miško g÷rybių supirkimo ir apdorojimo įmon÷s modernizavimas 374477,10 266215,77 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-10-05/0013 

Kaimo turizmo ir poilsio paslaugų pl÷tra 41467,79 29479,45 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-10-05/0016-
03 

Kaimo turizmo paslaugų kūrimas ir pl÷tra Aukštkiemių kaime 258011,41 203054,98 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-10-05/0018-
03 

„Jonalaukio ekologin÷s kaimo turizmo sodybos steigimas“ 245900,69 174810,80 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-10-05/0024 

Kooperatin÷s bendrov÷s “ Dzūkijos pienas” žem÷s ūkio veiklos 
įvairinimas – transportavimo paslaugų teikimas 

310476,96 217333,87 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-10-05/0028-
01 

Investicija į R. Aniulio kaimo turizmo sodybą 63183,40 44917,08 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-10-05/0029-
01 

G÷lininkyst÷s ūkio įkūrimas ir veiklos perspektyvos 83890,23 59637,56 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-10-05/0030-
01 

Ūkininko Viliaus Norkūno ( Salų kaimas, Daugailių seniūnija, Utenos 
rajonas) kaimo turistin÷s sodybos išvystymas 

92344,41 65647,64 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-10-05/0040-
05 

Kaimo sodybos “Svečių namai” įkūrimas 202985,93 144302,70 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-10-05/0042-
04 

Kaimo turizmo sodybos "Prie Žeimenos" įkūrimas Švenčionių raj. 359296,02 255423,54 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-10-05/0045-
01 

Žem÷s ūkio kooperatyvo "Senoji kryžkel÷" veiklos pl÷tra 191430,14 136087,69 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-10-05/0047-

Ūkininko Karolio Stasiukyno kaimo turizmo veiklos organizavimas 
Kantališkių kaimo sodyboje 

375000,00 356250,00 
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10 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-11-05/0003-
03 

Žolelių arbatų paruošimas aukščiausios kvalifikacin÷s kategorijos 
provizor÷s - farmakognost÷s Jadvygos Balvočiūt÷s ekologiniame ūkyje 

50822,52 36129,73 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-11-05/0005 

Pašarų gamybos technologijos modernizavimas 102444,97 72828,13 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-11-05/0008-
02 

Versekos kaimo turizmo sodybos steigimas 375000,00 266587,50 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-11-05/0009-
02 

Kaimo turizmo kompleksas "Riterio krantas" 374930,49 266538,09 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-11-05/0012-
06 

Aktyvaus poilsio kaimo turizmo komplekso statyba 317970,34 226045,12 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-11-05/0014-
02 

„Gyvenamojo namo ir ūkinio pastato Užubalių kaime, Vilniaus raj. 
rekonstrukcija pritaikant Kaimo turizmo kompleksui“ 

86824,90 61723,82 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-11-05/0020-
03 

S.Petkevičien÷s kaimo turizmo sodybos prie Margio ežero Penkininkų 
kaime įkūrimas ir pritaikymas kaimo turizmo paslaugų teikimui 

368324,55 261841,92 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-11-05/0021-
02 

Kaimo turizmo pl÷tros planas 185286,32 131720,04 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-11-05/0024-
05 

Kaimo turizmo veiklos organizavimas Žadvainių kaimo sodyboje 332152,46 236127,18 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-11-05/0026-
04 

Kaimo turizmo sodybos Salų kaime statyba ir turizmo veiklos joje 
organizavimas 

251086,08 178497,09 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-11-05/0030-
02 

Modernaus bulvių - daržovių perdirbimo cecho Sakūt÷lių kaime statyba 
ir įrengimas 

356738,67 253605,52 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-11-05/0031 

Pašarų gamybos technologijos įdiegimas 158759,85 111131,89 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-11-05/0032-
02 

Sodybos prie Didžiulio ežero statyba ir pritaikymas kaimo turizmo 
reim÷ms 

373837,16 265760,83 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-11-05/0033-
06 

Kaimo turizmo kompleksas 352206,90 250383,89 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-11-05/0045 

Investicijos į kaimo turizmo paslaugų pl÷trą 374554,85 266271,05 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-11-05/0046-
01 

Kaimo turizmo sodybos įkūrimas 225442,83 160267,31 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-11-05/0047-
12 

Naujos kaimo turizmo sodybos "Gaižuv÷l÷" statyba ir pritaikymas 
kaimo turizmo paslaugų teikimui 

148100,02 105284,30 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-11-05/0052-
04 

Moderni paslaugų žem÷s ūkiui bendrov÷ 373609,82 265599,22 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-11-05/0053-
01 

Žem÷s ūkio veiklos įvairinimas - transportavimo paslaugų teikimas 284650,00 199255,00 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-11-05/0056 

Paslaugų teikimo veiklos pl÷tra 356018,59 249213,02 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-11-05/0057-
01 

Kaimo turizmo sodybos „Girel÷“ įkūrimas ir pl÷tra 356143,32 253182,29 

4.4 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.4.0-11-05/0062-
01 

Kaimo turizmo sodybos "Liepiškių dvaras" investicinis projektas 66404,54 47206,99 

4.5   Miškų ūkis 5463972,43 3958695,88 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-04/0001 

„Naujo gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas, panaudojant ES 
struktūrinių fondų l÷šas VĮ Trakų miškų ur÷dijoje". 

72405,00 42417,75 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-04/0002 

„Gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas, naudojant ES struktūrinių 
fondų l÷šas". 

57866,08 42375,33 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-04/0003 

„Naujo gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas, panaudojant ES 
struktūrinių fondų l÷šas VĮ Alytaus miškų ur÷dijoje“. 

57866,08 42375,33 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-04/0004 

„Naujo gaisrų gesinimo automobilio įsigyjimas, panaudojant ES 
struktūrinių fondų l÷šas VĮ Veisiejų miškų ur÷dijoje“ 

57866,08 42375,33 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-04/0005-
02 

Stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimas Jonavos miškų 
ur÷dijos Pageležių girininkijoje 

28707,72 21022,66 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-04/0006 

Gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas 57866,08 42375,33 
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4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-04/0007 

„Gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas panaudojant ES struktūrinių 
fondų l÷šas VĮ Ignalinos miškų ur÷dijoje". 

57866,08 42375,33 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-04/0008 

Naujo gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas, panaudojant ES 
srtuktūrinių fondų l÷šas VĮ Nemenčin÷s miškų ur÷dijoje. 

63281,97 42417,75 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-04/0009-
01 

Gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas panaudojant ES struktūrinių 
fondų l÷šas VĮ Švenčion÷lių miškų ur÷dijoje. 

60243,28 42417,75 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-04/0010 

Naujo gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas, panaudojant ES 
struktūrinių fondų l÷šas VĮ Vilniaus miškų ur÷dijoje. 

60820,20 42417,75 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-04/0011 

Gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas, panaudojant ES struktūrinių 
fondų l÷šas, VĮ Dubravos eksperimentin÷je-mokomojoje miškų 
ur÷dijoje. 

57866,08 42375,33 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-04/0012 

„Gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas, panaudojant ES struktūrinių 
fondų l÷šas". 

57924,00 42417,75 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-04/0013 

Naujo gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas panaudojant Europos 
Sąjungos struktūrinių  fondų l÷šas VĮ Šalčininkų miškų ur÷dijoje. 

56569,74 41426,02 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-04/0014 

Naujo gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas. 72621,93 42375,33 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-04/0015 

Gaisrinio automobilio įsigijimas 72694,62 53234,27 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-04/0016-
01 

Naujo gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas, panaudojant ES 
struktūrinių fondų l÷šas VĮ Kazlų Rūdos mokomojoje miškų ur÷dijoje 

59602,06 42375,33 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-04/0017 

Naujo gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas, panaudojant ES 
struktūrinių fondų l÷šas VĮ Šiaulių miškų ur÷dijoje 

60470,05 42375,33 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-04/0018 

„Naujo gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas, panaudojant ES 
struktūrinių fondų l÷šas VĮ Valkininkų miškų ur÷dijoje“. 

72405,00 53022,18 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-04/0019 

Gaisrų  gesinimo  automobilio  įsigijimas 54448,56 39872,68 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-04/0020 

Prevencinių priemonių įsigijimas Kretingos miškų ur÷dijos 
priešgaisrinio steb÷jimo ir gaisrų gesinimo sistemai užtikrinti 

72405,00 53022,18 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-04/0021 

“Naujo gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas, panaudojimas ES 
struktūrinių fondų l÷šas VĮ Kauno miškų ur÷dijoje” 

57866,08 42375,33 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-04/0022 

Ūkininko Vido Tomkevičiaus miško ekonomin÷s, ekologin÷s ir 
socialin÷s vert÷s padidinimas 

74701,23 54703,71 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-04/0024-
01 

„Gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas panaudojant ES struktūrinių 
fondų l÷šas VĮ Zarasų miškų ur÷dija". 

57866,08 42375,33 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-05/0025-
02 

MSK „Karšuvos giria“ miško ruošos technikos modernizavimas, 
siekiant padidinti teikiamų paslaugų konkurencingumą Taurag÷s 
apskrityje ir visame Žemaitijos regione. 

177261,63 129808,69 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-01-05/0026-
02 

Rekreacin÷s infrastruktūros sukūrimas Rados Matulevičien÷s miške. 87266,13 63904,99 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-02-05/0001 

Miško kirtimo ir medienos ruošos veiklos modernizavimas Vytauto 
Seibučio ūkyje 

165083,41 120890,58 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-02-05/0002 

Miško valdų produktyvumo ir medienos ruošos racionalizavimas 186320,96 136442,84 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-02-05/0003 

Miško valdų produktyvumo ir medienos ruošos racionalizavimas 165083,41 120890,58 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-02-05/0004 

Investicijos miško kirtimo ir medienos ruošos paslaugų pagerinimui ir 
racionalizavimui 

195030,12 142820,56 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-02-05/0005 

Investicijos į medienos ruošos gerinimą 97029,08 71054,39 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-02-05/0007-
01 

Gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas 89637,40 65641,46 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-02-05/0008 

„Padidinto pravažumo gaisrų gesinimo automobilio įsigyjimas, 
panaudojant ES struktūrinių fondų l÷šas VĮ Var÷nos miškų ur÷dijoje“ 

55027,80 40296,86 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-02-05/0009 

„Aukštaitijos miškai“ 98168,63 71888,88 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-02-05/0010 

Ūkinink÷s Romos Zalensien÷s projektas "Gamtos takas" 99767,33 73059,61 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-02-05/0012-
01 

Ūkininko Vyginto Juozo Maksimavičiaus miškų ūkio technin÷s baz÷s 
modernizavimas 

140000,00 102522,00 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-02-05/0014 

Medvež÷s (forvarderio) įsigijimo projektas 86379,17 63255,47 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0002 

Miško želdinimas ir atkūrimas 2085,93 1527,53 
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4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0003 

Stichinių nelaimių ir miško gaisrų paveiktų miškų atkūrimas Telšių 
miškų ur÷dijos Ubišk÷s, Žar÷nų, Kulių, Plung÷s ir Stalg÷nų 
girininkijose panaudojant ES struktūrinių fondų l÷šas 

4549,35 3331,49 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0004-
01 

Miško įveisimas 3,6 ha plote UAB „EV MIŠKAS“ nuosavyb÷s teise 
priklausančiame žem÷s sklype (unikalus Nr. 5303-0003-0117), 
esančiame K÷dainių r. sav., Čiukiškių k. 

4427,90 1721,98 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0005 

G.Rimkaus miškininkyst÷s ūkio įkūrimas ir pl÷tra 110055,61 80593,72 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0006 

Naujo gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas, panaudojant ES 
struktūrinių fondų l÷šas VĮ Kazlų rūdos mokomojoje miškų ur÷dijoje 

105711,31 74231,06 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0010 

Gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas panaudojant ES struktūrinių 
fondų l÷šas VĮ Zarasų miškų ur÷dija. 

105711,31 77412,39 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0012-
03 

Ūkininko Gintaro Andriulionio miško ekonomin÷s, ekologin÷s ir 
socialin÷s vert÷s padidinimas. 

71993,31 52720,70 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0013 

Ūkinink÷s Agn÷s Vaitkuvien÷s miško ekonomin÷s, ekologin÷s ir 
socialin÷s vert÷s padidinimas 

84330,01 61754,87 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0014 

Miško valdų produktyvumo ir medienos ruošos racionalizavimas 171455,05 120018,54 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0015 

Stichinių nelaimių paveiktų miškų atkūrimas VĮ Mažeikių miškų 
ur÷dijoje 

15416,47 11289,48 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0016 

Miško želdinimas ir atkūrimas 6410,45 4694,37 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0017 

Naujo gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas ir naujo  miško gaisrų 
steb÷jimo bokšto statyba, panaudojant ES struktūrinių fondų l÷šas VĮ 
Trakų miškų ur÷dijoje 

104010,71 76167,04 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0018 

Naujo gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas panaudojant Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų l÷šas VĮ Šalčininkų miškų ur÷dijoje 

101367,01 74231,06 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0019 

Miško kirtimo ir apvaliosios medienos ruošimo racionalizavimas 98470,81 72110,17 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0020 

Gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas panaudojant ES struktūrinių 
fondų l÷šas VĮ Ignalinos miškų ur÷dijoje 

102583,41 75121,83 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0024-
03 

Miško „Jonvabalių sala“ ekonomin÷s, ekologin÷s ir socialin÷s vert÷s 
padidinimas 

99844,76 73116,32 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0025 

Investicijos, skirtos miško kirtimui, medienos ruošai pagerinti ir 
racionalizuoti 

14067,71 10301,79 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0026-
01 

Rūtos Stanevičien÷s miško valdos ekonomin÷s, ekologin÷s irsocialin÷s 
vert÷s padidinimas bei stichinių nelaimių paveiktų miškų atkūrimas 

3122,22 2286,40 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0028 

Miško kirtimui reikalingos technikos įsigijimas 51234,65 37519,14 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0029-
01 

Miško kirtimo ir apvalios medienos racionalizavimas 165425,41 121141,02 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0030-
01 

Naujo antro gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas, miško gaisrų 
steb÷jimo bokšto statyba ir radijo ryšio sistemos modernizavimas. 

176551,78 129288,87 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0031 

Uragano „Ervinas“ paveiktų miškų atkūrimas VĮ  Radviliškio miškų 
ur÷dijoje, panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų l÷šas 

50320,66 36849,82 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0032 

Uragano "Ervinas" paveiktų miškų atkūrimas Joniškio miškų ur÷dijoje 23226,08 17008,46 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0033-
02 

Miško atkūrimo projektas 457,31 334,89 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0034 

Ūragano „Ervinas“ paveiktų miškų atkūrimas 2080,92 1523,86 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0035 

Uragano Ervino pažeistų miškų atkūrimo VĮ Kurš÷nų miškų ur÷dijoje 
projektas 

2767,44 2026,59 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0036-
01 

A. Sakalausko miškų ūkio modernizavimas ir pl÷tra 65500,46 47965,99 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0037-
01 

Ūkininko Narūno Každailio miškų ūkio pl÷tra 96486,91 70657,36 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0038-
01 

Sidabravo miškas 100000,00 73230,00 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0039-
01 

Sidabravo miškas 189451,17 138735,09 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0040 

Uragano „Ervinas“ paveiktų miškų atkūrimas VĮ Pakruojo miškų 
ur÷dijoje 

22929,32 16791,14 
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4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0041 

Miško ištraukimo ir medienos ruošos pagerinimas ir racionalizavimas 99958,01 73199,25 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0043 

Ūkininko Virginijaus Lukoševičiaus miško ekonomin÷s, ekologin÷s ir 
socialin÷s vert÷s padidinimas 

35490,74 25989,87 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0044 

Naujo gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas ir gaisrų steb÷jimo 
bokšto statyba, panaudojant ES struktūrinių fondų l÷šas VĮ Šiaulių 
miškų ur÷dijoje 

118221,44 86573,56 

4.5 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.5.0-03-05/0045 

Stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimas VĮ Panev÷žio 
miškų ur÷dijos Raguv÷l÷s, Anciškių, Gegužin÷s, Taruškų, Raguvos, 
Paežerio, Naujamiesčio,Ramygalos ir Upyt÷s girininkijose 

13972,72 10232,22 

4.6   Leader + pobūdžio priemon÷ 2366697,74 1772947,57 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0001 

„Kaimo gyventojų mokymas pagal „Projektų įgyvendinimo 
administravimas, priežiūra ir vertinimas“ mokymo programą“ 

9000,74 6750,55 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0002 

Šalčininkų rajono kaimo vietovių integruota bandomoji strategija 
gyventojų gyvenimo kokyb÷s gerinimui 

3475,44 2606,58 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0003-
02 

"Technin÷ parama Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos 
grupei integruotos bandomosios strategijos parengimui" 

3475,44 2606,58 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0004 

Vilniaus rajono kaimo vietovių pl÷tros strategija 3185,82 2389,37 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0005-
01 

Rietavo savivaldyb÷s, Klaip÷dos rajono savivaldyb÷s ir Telšių rajono 
Varnių seniūnijos kaimo vietovių integruota bandomoji strategija 

3475,44 2606,58 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0006 

Kaimo vietov÷s studija ir integruotos bandomosios strategijos 
parengimas, siekiant gyvenimo kokyb÷s gerinimo Mažeikių rajono 
savivaldyb÷s kaimo gyvenamojoje vietov÷je 

3473,12 2604,84 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0007-
02 

Kelm÷s rajono kaimo vietov÷s studija ir integruotos pl÷tros strategijos 
parengimas, siekiant didinti vietin÷s produkcijos vertę bendromis 
kaimo gyventojų pastangomis, lengvinant smulkių gamybos vienetų 
iš÷jimą į rinkas 

3159,18 2369,38 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0008 

Kretingos rajono kaimo pl÷tros bandomosios strategijos parengimas 3113,70 2335,28 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0009-
01 

Partneryst÷ kaimo pl÷trai 3267,41 2450,56 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0010-
03 

Kauno rajono vietos veiklos grup÷s veiklos strategijos rengimas 1575,22 1181,42 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0011-
01 

Biržų rajono kaimo vietovių integruotos pl÷tros strategijos parengimas, 
siekiant tinkamiausio gamtos ir kultūros išteklių panaudojimo kaimo 
pl÷trai 

3378,92 2534,19 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0012-
02 

Kaimo vietov÷s studija ir integruotos bandomosios strategijos 
parengimas, siekiant gyvenimo kokyb÷s gerinimo Raseinių rajono  
kaimo gyvenamojoje vietov÷je 

3387,11 2540,33 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0013-
03 

Kaimo vietov÷s studija ir integruotos bandomosios strategijos 
parengimas, siekiant gyvenimo kokyb÷s gerinimo Alytaus apskrities 
kaimo gyvenamojoje vietov÷je 

3387,11 2540,33 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0016-
01 

K÷dainių rajono kaimiškųjų vietovių analiz÷ ir bandomojo pobūdžio 
kaimo pl÷tros strategijos parengimas 

3308,91 2481,68 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0017 

„Kaimo gyventojų mokymas pagal Struktūrinių fondų paramos kaimo 
pl÷trai galimyb÷s mokymo programą" 

9231,89 6923,91 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0018-
01 

Kaimo vietov÷s studija ir integruotos pl÷tros strategijos parengimas, 
siekiant gyvenimo kokyb÷s gerinimo Akmen÷s rajono kaimo vietov÷se 

3475,44 2606,58 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0019 

Suvalkijos krašto kaimo pl÷tros strategijos rengimas 2746,18 2059,63 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0021 

„Kaimo gyventojų mokymas pagal Projektų rengimas ir finansų 
valdymas mokymo programą" 

8513,06 6384,79 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0022 

„Kaimo gyventojų mokymas pagal Verslo pradžiamokslis mokymo 
programą" 

8360,70 6270,53 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0023 

„Kaimo gyventojų mokymas pagal Lyderyst÷ ir saviraiška, iniciatorių 
paieškos metodai mokymo programą" 

5085,73 3814,30 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0024 

„Kaimo gyventojų mokymas pagal Tarptautiniai projektai ir partnerių 
paieška užsienyje mokymo programą" 

5115,58 3836,69 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0025 

„Kaimo gyventojų mokymas pagal Partneryst÷ (darbo su grupe, 
komandinio darbo įgūdžiai) mokymo programą" 

5813,25 4359,94 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0026-
01 

Kaimo vietov÷s studija ir integruotos bandomosios strategijos 
parengimas, siekiant gyvenimo kokyb÷s gerinimo Kaišiadorių rajono 
savivaldyb÷s kaimo gyvenamojoje vietov÷je 

3475,44 2606,58 
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4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0032 

Vietos veiklos grup÷s narių partneryst÷s kūrimo, vadybin÷s ir 
komunikacin÷s kompetencijos ugdymas Vilkaviškio rajone. 

5667,86 4250,90 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0033 

Vietos veiklos grup÷s narių partneryst÷s kūrimo, vadybin÷s ir 
komunikacin÷s kompetencijos ugdymas Kauno rajone. 

5667,86 4250,90 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0034 

Vietos veiklos grup÷s narių partneryst÷s kūrimo, vadybin÷s ir 
komunikacin÷s kompetencijos ugdymas Alytaus rajone 

5258,05 3943,54 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0035 

Vietos veiklos grup÷s narių partneryst÷s kūrimo, strategin÷s ir 
komunikacin÷s kompetencijos ugdymas Alytaus rajone. 

4021,08 3015,81 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0036 

Vietos veiklos grup÷s narių partneryst÷s kūrimo, strategin÷s ir 
komunikacin÷s kompetencijos ugdymas Marijampol÷s ir Panev÷žio 
rajonuose. 

4246,99 3185,24 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0037 

Kaimo bendruomenių lyderių ir VVG narių projektų ir finansų vadybos 
įgūdžių ugdymas Kauno ir Raseinių rajonuose. 

5519,29 4139,47 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0038 

Kaimo bendruomenių lyderių ir VVG narių projektų ir finansų vadybos 
įgūdžių ugdymas Jurbarko ir Marijampol÷s rajonuose. 

5494,38 4120,79 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0039-
01 

„Švenčionių rajono kaimo pl÷tros bandomosios strategijos 
parengimas". 

2867,24 2150,43 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0040 

Kaimo bendruomenių lyderių ir VVG narių projektų ir finansų vadybos 
įgūdžių ugdymas Alytaus ir Lazdijų rajonuose. 

5322,06 3991,54 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0041 

Kaimo bendruomenių lyderių ir VVG narių projektų ir finansų vadybos 
įgūdžių ugdymas Šakių ir Vilkaviškio rajonuose 

5683,50 4262,63 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0042-
01 

Kaimo vietov÷s studija ir integruotos bandomosios strategijos 
parengimas, siekiant gyvenimo kokyb÷s gerinimo Telšių rajono vietos 
veiklos grup÷s atstovaujamojoje kaimo gyvenamojoje vietov÷je 

3387,11 2540,33 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0043 

Vietos veiklos grup÷s narių partneryst÷s kūrimo, vadybin÷s ir 
komunikacin÷s kompetencijos ugdymas Raseinių rajone 

5667,86 4250,90 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0044-
02 

„Bandomosios strategijos „Gyvenimo ir darbo kokyb÷s gerinimas 
Šilut÷s rajono savivaldyb÷s kaimo vietov÷se" parengimas." 

2677,52 2008,14 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0045 

Vietos veiklos grup÷s narių partneryst÷s kūrimo, vadybin÷s ir 
komunikacin÷s kompetencijos ugdymas Jurbarko ir Taurag÷s rajonuose 

5667,86 4250,90 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0046 

Vietos veiklos grup÷s narių partneryst÷s kūrimo, vadybin÷s ir 
komunikacin÷s kompetencijos ugdymas Šakių rajone 

5511,47 4133,60 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-04/0047-
01 

Gyvenimo kokyb÷s gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietov÷se 3475,44 2606,58 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-01-05/0020-
01 

Kaimo vietov÷s studija ir integruotos pl÷tros strategijos parengimas, 
siekiant tinkamiausio gamtos ir kultūros išteklių panaudojimo kaimo 
pl÷trai Plung÷s rajono savivaldyb÷s vietos veiklos grup÷s 
atstovaujamoje kaimo vietov÷je 

3475,44 2606,58 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-02-05/0003 

Ukmerg÷s rajono kaimo vietovių integruota bandomoji strategija 3469,65 2602,24 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-02-05/0006-
02 

Mokymo kursų organizavimas "Bendruomen÷s samprata. Iniciatyvos 
skatinimas ir lyderių ugdymas" 

3956,41 2967,31 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-02-05/0008-
01 

Mokymo kursų organizavimas "VVG veiklos organizavimas ir 
strategijos įgyvendinimas" 

4021,15 3015,86 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-02-05/0009 

Mokymo kursų organizavimas"Bendruomen÷s galimybių ir poreikių 
tyrimas. bendruomenių veiklos organizavimas" 

3925,05 2943,78 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-02-05/0010 

Mokymo kursų organizavimas "VVG l÷šos, jų kaupimas, biudžeto 
formavimas ir vykdymas. Buhalterin÷ apskaita." 

4635,79 3476,84 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-02-05/0012 

Mokymo kursų organizavimas "Socialin÷ politika kaime. Kaimo pl÷tra. 
PARTNERYSTö: VVG, vietos valdžia ir verslas" 

4845,62 3634,21 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-02-05/0013-
02 

Vietos veiklos grupių narių ir kaimo bendruomenių lyderių vadybin÷s ir 
komunikacin÷s kompetencijos ugdymas pagal programą „ES šalių 
praktin÷ patirtis įgyvendinant „LEADER“ programas. Tarptautiniai 
projektai ir partnerių paieška užsienyje“ 

8174,02 6130,51 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-02-05/0014-
02 

Kaimo bendruomenių lyderių vadybin÷s ir komunikacin÷s 
kompetencijos ugdymas pagal programą „Bendruomen÷s samprata. 
Iniciatyvos skatinimas ir lyderių ugdymas“ 

7836,29 5877,22 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-02-05/0015-
02 

Vietos veiklos grupių narių ir kaimo bendruomenių lyderių vadybin÷s ir 
komunikacin÷s kompetencijos ugdymas pagal programą „Projektų 
rengimas ir finansų valdymas, paraiškos paramai gauti pildymas“ 

8029,10 6021,83 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-02-05/0016-
02 

Kaimo bendruomenių lyderių vadybin÷s ir komunikacin÷s 
kompetencijos ugdymas pagal programą „Bendruomenių galimybių ir 
poreikių tyrimas. Bendruomenių veiklos organizavimas ir pl÷tra“ 

7988,37 5991,28 
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4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-02-05/0017-
02 

Vietos veiklos grupių narių vadybin÷s ir komunikacin÷s kompetencijos 
ugdymas pagal programą „Bendravimo psichologija ir etika. 
Komandinio darbo pagrindai“ 

7989,72 5992,29 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-02-05/0018-
03 

LEADER programos mokymo metodin÷s medžiagos „Kaimo vietovių 
teritorinis konkurencingumas“, „Kaimo vietovių socialinis 
konkurencingumas“, „Kaimo vietovių ekonominis konkurencingumas“ 
ir „Kaimo vietovių aplinkosaugos konkurencingumas“ rengimas 

8833,95 6625,46 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-02-05/0019-
02 

Vietos veiklos grupių narių vadybin÷s ir komunikacin÷s kompetencijos 
ugdymas pagal programą "VVG veiklos organizavimas ir strategijos 
įgyvendinimas" 

7898,79 5924,09 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-02-05/0020-
03 

LEADER programos mokymo metodin÷s medžiagos „Vietos gaminių 
realizacija. Trumpieji ir ilgieji realizacijos keliai“, „Vietos finansavimas 
kaime“ ir „Naujų veiklų kaimo pl÷troje r÷mimas“ rengimas 

7728,27 5796,20 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-02-05/0021-
03 

LEADER programos mokymo metodin÷s medžiagos „Nuo kaimo 
pl÷tros strategijos prie veiksmų - projektų atranka“, „Kova prieš 
socialinę atskirtį kaime“, „Kaimo vietovių konkurencingumas 
bendrame kontekste“ ir „Naujos informacin÷s technologijos kaimo 
pl÷troje“  

8817,19 6612,89 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-02-05/0022-
03 

LEADER programos mokymo metodin÷s medžiagos „Paslaugų kaimo 
gyventojams pl÷tra“, „Turizmo potencialo regione analiz÷“ ir „Tyrimai 
ir žinių sklaida kaime“ rengimas 

7391,97 5543,98 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-02-05/0023-
03 

LEADER programos mokymo metodin÷s medžiagos „Kaimo pl÷tra ir 
inovacijos“, „Vietos partneryst÷s struktūra ir inovacijos, ir „Prid÷tin÷ ,, 
Leader+“ koncepcijos vert÷ - vadovas specifin÷ms ,,Leader+“ 
rodikliams įvertinti“ rengimas 

5643,33 4232,50 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-02-05/0024 

ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR MAŽŲ MIESTELIŲ PLöTROS 
GALIMYBI Ų STUDIJA 

3475,44 2606,58 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-02-05/0025 

Kaimo vietov÷s studija ir integruotos bandomosios strategijos 
parengimas, siekiant gyvenimo kokyb÷s gerinimo Joniškio rajono 
partneryst÷s vietos veiklos grup÷s atstovaujamoje kaimo gyvenamoje 
vietov÷je 

3475,44 2606,58 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-02-05/0026 

Kaimo vietov÷s studija ir integruotos bandomosios strategijos 
parengimas, siekiant gyvenimo kokyb÷s gerinimo Taurag÷s rajono 
kaimo gyvenamojoje vietov÷je 

3475,44 2606,58 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-02-05/0027 

Pag÷gių ir Jurbarko rajono savivaldybių kaimo vietovių studija ir 
integruotos bandomosios strategijos parengimas 

3475,44 2606,58 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-03-05/0002 

Efektyvios veiklos organizavimo, l÷šų panaudojimo, finansų valdymo 
kompetencijos ugdymas Trakų, Širvintų ir Mol÷tų rajonuose 

6517,31 4887,98 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-03-05/0003-
01 

Bendravimo, etiketo ir komandinio darbo įgūdžių tobulinimas 
Kretingos, Plung÷s ir Klaip÷dos rajonuose 

5909,00 4431,75 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-03-05/0004 

Bendravimo, etiketo ir komandinio darbo įgūdžių tobulinimas Mol÷tų, 
Ukmerg÷s ir Vilniaus rajonuose 

4430,05 3322,54 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-03-05/0008-
01 

Efektyvios veiklos organizavimo, l÷šų panaudojimo, finansų valdymo 
kompetencijos ugdymas Plung÷s, Klaip÷dos, Kretingos rajonuose 

6627,40 4970,55 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-03-05/0017-
02 

Jonavos rajono savivaldyb÷s kaimo vietovių studija ir integruotos 
bandomosios strategijos parengimas gyventojų bendruomen÷ms 

6139,37 2528,80 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-03-05/0018-
01 

Bendravimo, etiketo ir komandinio darbo įgūdžių tobulinimas 
Akmen÷s, Mažeikių ir Telšių rajonuose 

6128,32 4596,24 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-03-05/0020-
03 

Kaimo gyventojų mokymas pagal projektų rengimo ir finansų valdymo, 
paraiškų paramai gauti pildymo mokymo programą 

7847,73 5885,80 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-05-06/0003-
04 

Kaimo vietov÷s studija ir integruotos bandomosios strategijos 
parengimas, siekiant gyvenimo kokyb÷s gerinimo Alytaus apskrities 
kaimo gyvenamojoje vietov÷je 

147126,97 110345,22 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-05-06/0004-
07 

VVG "Pajūrio iniciatyvos" bandomosios integruotos kaimo vietovių 
pl÷tros strategijos įgyvendinimas 

147363,53 110522,65 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-05-06/0005-
04 

Kaimo vietov÷s studija ir integruotos bandomosios strategijos 
parengimas, siekiant gyvenimo kokyb÷s gerinimo Mažeikių rajono 
savivaldyb÷s kaimo gyvenamojoje vietov÷je 

147149,53 110362,14 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-05-06/0007-
02 

VVG "Nemunas" bandomosios integruotos strategijos "VARTAI Į 
ATEITĮ" įgyvendinimas 

147114,03 110335,52 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-05-06/0013-
02 

Kaimo vietov÷s studija ir integruotos bandomosios strategijos 
parengimas,siekiant gyvenimo gerinimo Joniškio rajono partneryst÷s 
vietos veiklos grup÷s atstovaujamoje kaimo gyvenamoje vietov÷je 

147264,72 110448,54 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-05-06/0014-
03 

Šalčininkų rajono vietos veiklos grup÷s kaimo pl÷tros strategija 
"Gyvenimo kokyb÷s kaimo vietov÷se gerinimas" 

136262,35 102196,76 
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4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-05-06/0017-
04 

Kelm÷s rajono kaimo vietov÷s studija ir integruotos pl÷tros strategijos 
parengimas, siekiant didinti vietin÷s produkcijos vertę bendromis 
kaimo gyventojų pastangomis, lengvinant smulkių gamybos vienetų 
iš÷jimą į rinas 

147342,99 110507,24 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-05-06/0023-
06 

Kaimo vietov÷s studija ir integruotos bandomosios strategijos 
parengimas, siekiant tinkamiausio gamtos ir kultūros išteklių 
panaudojimo, įskaitant Europos Sąjungos buveinių, atrinktų pagal 
„Natura 2000“ programą, vert÷s didinimo Šiaur÷s Rytų Aukštaitijoje 

143729,84 107797,38 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-05-06/0024-
03 

"Ukmerg÷s rajono bandomosios integruotos kaimo vietovių pl÷tros 
strategijos įgyvendinimas" 

147348,06 110511,04 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-05-06/0025-
07 

„Vietos veiklos grup÷s „Švenčionių partneryst÷“ bandomosios 
integruotos  strategijos gyvenimo kokybei kaimo vietov÷se gerinti 
įgyvendinimas “ 

146570,14 109927,61 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0001-
02 

Parengtos bandomosios strategijos "Gyvenimo kokyb÷s gerinimas 
Radviliškio rajono kaimo vietov÷se" tobulinimas 

19319,80 14489,85 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0003-
02 

Pasvalio rajono savivaldyb÷s kaimo vietovių studija ir integruotos 
bandomosios strategijos parengimas 

18331,23 13748,42 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0004-
02 

Technin÷ parama kaimo vietovių studijoms, jų vertinimui, paraiškų 
paramai gauti parengimui, atsižvelgiant į susijusių gyventojų poreikius, 
parengtos bandomosios strategijos tobulinimui, siekiant pasirengti 
Leader metodo įgyvendinimui 2007–2013 metais 

19456,27 14592,20 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0006-
01 

Kauno rajono vietos veiklos grup÷s integruotos bandomosios strategijos 
tobulinimas 

20267,54 15200,65 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0007-
04 

Panev÷žio rajono kaimo vietovių integruotos bandomosios strategijos 
kūrimas 

20273,40 15205,05 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0008-
03 

Technin÷ parama kaimo vietovių studijoms, jų vertinimui, paraiškų 
paramai gauti parengimui, atsižvelgiant į susijusių gyventojų poreikius, 
parengtos bandomosios strategijos tobulinimui, siekiant pasirengti 
Leader metodo įgyvendinimui 2007–2013 metais 

19427,16 14570,37 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0009-
01 

Šakių krašto kaimo pl÷tros strategijos rengimas 20273,40 15205,05 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0010-
02 

K÷dainių rajono kaimiškųjų vietovių bandomojo pobūdžio kaimo 
pl÷tros strategijos tobulinimas 

20142,19 15106,64 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0011-
03 

"Technin÷ parama Kretingos r. kaimo vietovių studijai, jos vertinimui, 
paraiškų paramai gauti parengimui, atsižvelgiant į vietos gyventojų 
poreikius, parengtos bandomosios strategijos tobulinimui, siekiant 
pasirengti LEADER+ metodo įgyvendinimui 2007–2013 

19914,41 14935,81 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0012 

Taurag÷s rajono kaimo vietovių pl÷tros strategijos parengimas 20273,23 15204,92 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0013-
02 

Bandomosios strategijos "Gyvenimo ir darbo kokyb÷s gerinimas Šilut÷s 
rajono saviovaldyb÷s kaimo vietov÷se" tobulinimas 

20223,91 15167,94 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0014-
02 

Sūduvos VVG kaimo pl÷tros integruotos strategijos rengimas 20101,98 15076,49 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0015-
01 

Technin÷ parama kaimo vietovių studijoms, jų vertinimui, paraiškų 
paramai gauti parengimui, atsižvelgiant į susijusių gyventojų poreikius, 
parengtos bandomosios strategijos tobulinimui, siekiant pasirengti 
Leader metodo įgyvendinimui 2007–2013 metais 

20157,31 15117,98 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0016-
01 

Technin÷ parama kaimo vietovių studijoms, jų vertinimui, paraiškų 
paramai gauti parengimui, atsižvelgiant į susijusių gyventojų poreikius, 
parengtos bandomosios strategijos tobulinimui, siekiant pasirengti 
Leader metodo įgyvendinimui 2007–2013 metais 

20254,87 15191,15 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0017-
02 

Plung÷s rajono kaimo vietovių bandomosios integruotos pl÷tros 
strategijos, siekiant tinkamiausio gamtos ir kultūros išteklių 
panaudojimo kaimo pl÷trai, tobulinimas 

20154,01 15115,51 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0018-
02 

Jonavos VVG bandomosios strategijos tobulinimas 20252,70 15189,53 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0019-
01 

Kalvarijos savivaldyb÷s kaimo pl÷tros strategijos rengimas 19802,26 14851,70 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0020-
04 

Vilkaviškio rajono kaimo pl÷tros strategija 20241,72 15181,29 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0022-
01 

Mol÷tų rajono integruotos pl÷tros strategijos tobulinimas ir VVG 
įgūdžių stiprinimas 

20101,30 15075,97 
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4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0023-
02 

Technin÷ parama Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos 
grupei integruotos bandomosios strategijos parengimui 

19125,06 14343,79 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0024-
01 

Vilniaus rajono kaimo vietovių studija ir bandomoji integruota pl÷tros 
strategija 

19505,90 14629,42 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0026-
02 

Technin÷ parama kaimo vietovių studijoms, jų vertinimui, paraiškų 
paramai gauti parengimui, atsižvelgiant į susijusių gyventojų poreikius, 
parengtos bandomosios strategijos tobulinimui, siekiant pasirengti 
Leader metodo įgyvendinimui 2007–2013 metais 

20271,41 15203,56 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0027-
03 

Bandomosios integruotos Pakruojo rajono kaimo pl÷tros strategijos 
tobulinimas 

20272,45 15204,33 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0028-
02 

Akkmen÷s rajono kaimo vietovių pl÷tros banndomosios 
integruotosstrategijos, siekiant gyvenimo kokyb÷s gerinimo, 
tobulinimas 

19784,76 14838,57 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0029-
02 

Šiaulių rajono kaimo ir mažų miestelių pl÷tros galimybių studijos ir 
parengtos integruotos bandomosios strategijos tobulinimas 

20202,64 15151,98 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0030-
01 

Technin÷ parama kaimovietovių studijoms, jų vertinimui, paraiškų 
paramai gauti parengimui, atsižvelgiant į susijusių gyventojų poreikius, 
parengtos bandomosios  strategijos tobulinimui, siekiant pasirengti 
Leader metodo įgyvendinimui 2007–2013 metais 

20273,31 15204,98 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0031-
01 

Širvintų rajono kaimo vietovių pl÷tros integruotos strategijos rengimas 20157,91 15118,43 

4.6 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.6.0-06-06/0032-
01 

Ukmerg÷s rajono integruota kaimo vietovių pl÷tros strategija 2007–
2013 metams 

20086,03 15064,52 

4.7   Mokymas  599272,02 449454,01 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-01-04/0001-
01 

"Kaimo gyventojų ir ūkininkų mokymas pagal "Verslo organizavimo ir 
struktūrin÷s paramos", "M÷sinių galvijų auginimo ir veisimo", 
"Ekonomin÷s veiklos pl÷tros ir alternatyvių pajamų skatinimo" bei 
"Bulvių apsaugos nuo ligų, kenk÷jų ir piktžolių mokymo progr 

5425,74 4069,30 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-01-04/0002 

Ūkininkų ir kitų kaimo gyventojų, kurių veikla yra susijusi su žem÷s, 
miškų  ūkio ar alternatyviomis žem÷s ūkiui veiklomis, profesin÷s 
kvalifikacijos tobulinimas Radviliškio rajone. 

3489,96 2617,47 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-01-04/0003 

"M÷šlo ir nuotekų tvarkymas" 10966,40 8224,80 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-01-04/0008 

„Ūkininkų ir kitų kaimo gyventojų, susijusių su žem÷s ūkio, 
miškininkyst÷s ir žem÷s ūkio alternatyvia veikla, mokymas pagal 
Aplinkos apsaugos mokymo programą" 

19062,64 14296,98 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-01-04/0012-
02 

„Dirbančiųjų žem÷s ūkyje profesin÷s kvalifikacijos k÷limas 
kooperacijos, ūkininko ūkio apskaitos ir m÷sinių galvijų auginimo 
srityse bei pradedančiųjų ūkininkauti kaimo gyventojų mokymas pagal 
programą „Ūkininkavimo pradmenys" (Mokymo programų rinkinio Nr 

10095,84 7571,88 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-01-04/0013 

„Ūkinikų ir kitų kaimo gyventojų kvalifikacijos k÷limas pagal 10 - 
mokymo programų rinkinį". 

11011,55 8258,66 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-01-04/0014 

Mokymo programos rinkinio Nr.25 įgivendinimas 4815,78 3611,84 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-01-04/0015 

Žemdirbių ekonominio, buhalterinio ir pažangių ūkininkavimo formų 
bei metodų taikymo mokymas 

9201,48 6901,11 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-01-04/0016-
03 

„Dirbančių žem÷s ūkyje bei kaimo gyventojų profesin÷s kvalifikacijos 
k÷limas kooperacijos, verslo organizavimo, m÷sinių galvijų auginimo 
bei ūkininko ūkio apskaitos srityse (Mokymo programos rinkinys Nr. 
15)". 

6635,61 4976,71 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-01-04/0018-
02 

„Dirbačiųjų žem÷s ūkyje profesin÷s kvalifikacijos k÷limas 
kooperacijos, ūkininko ūkio apskaitos, verslo organizavimo, m÷sinių 
galvijų ir bulvių auginimo bei ekonomin÷s veiklos pl÷tros srityse 
(Mokymo programos rinkinio Nr. 14)". 

11735,56 8801,67 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-01-04/0019-
01 

Ūkininkų mokymas Ukmerg÷s ir Širvintų savivaldyb÷se 3651,80 2738,85 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-01-04/0020 

Kaimo gyventojų ir ūkininkų mokymas pagal Kooperacijos ir 
kooperatyvų steigimo, Ūkininko veiklos apskaitos paprastosios 
sistemos, Verslo organizavimo ir struktūrin÷s paramos, M÷sinių galvijų 
auginimo ir veisimo mokymo programas 

7405,17 5553,88 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-01-04/0022 

„Tvarus ūkininkavimas privačiuose miškuose". 17553,76 13165,33 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-01-04/0023 

„Ūkininkų ir kaimo gyventojų mokymas pagal ŽŪM patvirtinto 2-o 
rinkinio mokymo programas „Gyvūnų gerov÷s reikalavimai“ ir „Karvių 
mastito profilaktika, somatinių ląstelių mažinimo būdai ir inhibitorinių 
medžiagų prevencija žaliaviniame piene". 

24318,10 18238,57 
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4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-01-04/0024 

„Kauno, K÷dainių, Kupiškio, Mažeikių, Plung÷s, Skuodo, Šiaulių ir 
Vilniaus savivaldybių žemdirbių ir kaimo gyventojų mokymas pagal 
Žem÷s ūkio ministerijos patvirtintą mokymo programą “Pieno ūkio 
tvarkymas”. 

8409,11 6306,83 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-01-04/0025-
02 

,,Kaimo gyventojų mokymas pagal Tausojamojo ūkininkavimo ir 
ekologinio ūkininkavimo pagrindų mokymo programas” 

16591,51 12443,63 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-01-04/0026 

„Lazdijų ir Druskininkų savivaldybių ūkininkų bei kitų kaimo 
gyventojų profesin÷s kvalifikacijos, susijusios su žem÷s ūkiu, verslo 
organizavimu, kooperacija, k÷limas". 

12125,81 9094,36 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-01-04/0027 

Žemdirbių mokymas pagal „Kooperacijos ir kooperatyvų steigimo“, 
„M ÷sinių galvijų auginimo ir veisimo“mokymo programas Kelm÷s ir 
Telšių savivaldyb÷se (16-tas mokymo programų rinkinys) 

3413,95 2560,46 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-01-04/0028 

Žemdirbių mokymas pagal “ Kooperacijos ir kooperatyvų steigimo”, 
„Ūkininko ūkio veiklos apskaitos paprastąja sistema“,„M÷sinių galvijų 
auginimo ir veisimo“, „Verslo organizavimo ir struktūrin÷s paramos“ 
mokymo programas Skuodo ir Plung÷s savivaldyb÷se (22 

6013,96 4510,47 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-01-04/0029 

Ūkininkų ir kitų asmenų, susijusių su žem÷s ūkio ar alternatyvia žem÷s 
ūkiui veikla mokymas Mol÷tų ir Ignalinos rajonuose. 

5698,06 4273,54 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-01-04/0030-
01 

Mokymo programos rinkinio Nr. 17 įgyvendinimas 12490,61 9367,96 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-02-05/0003-
01 

Ūkininkų ir kitų kaimo gyventojų, kurių veikla yra susijusi su žem÷s, 
miškų  ūkio  veikla profesinių ir informacinių technologijų  įgūdžių 
stiprinimas, Anykščių ir Utenos rajonuose pagal 20 mokymosi rinkinį. 

12795,35 9596,51 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-02-05/0005-
01 

Dirbančiųjų žem÷s ūkyje ir kaimo gyventojų mokymas pagal 34 
mokymo programų rinkinį 

3305,95 2479,46 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-02-05/0008-
02 

Dirbančiųjų žem÷s ūkyje ir kaimo gyventojų mokymas pagal 35 
mokymo programų rinkinį 

11312,60 8484,45 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-02-05/0013-
01 

ŪKININK Ų IR KITŲ FIZINIŲ ASMENŲ, UŽSIIMANČIŲ ŽEMöS 
ŪKIO AR ALTERNATYVIA ŽEM öS ŪKIUI VEIKLA, MOKYMAS 
PAGAL  MOKYMO PROGRAMOS RINKINĮ Nr. 18 

8201,00 6150,75 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-02-05/0016 

Ūkininkų bei kitų fizinių asmenų, užsiimančių žem÷s ūkio, 
miškininkyst÷s ar alternatyvia žem÷s ūkiui veikla, mokymai Lazdijų, 
Druskininkų ir Kalvarijos savivaldyb÷se 

11075,40 8306,55 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-02-05/0024-
02 

M÷šlo ir nuotekų tvarkymas (13 mokymo programų rinkinys) 33761,08 25320,81 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-02-05/0025-
01 

Ūkininkų ir kaimo gyventojų mokymas pagal ŽŪM patvirtinto 3-jo 
rinkinio mokymo programas: "Pieno gamybos sertifikavimo sistema; 
Pieno gamyba ir perdirbimas mažuose pienininkyst÷s ūkiuose" 

26191,33 19643,50 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-02-05/0026-
03 

Pieno ūkio tvarkymas (4 mokymo programų rinkinys) 46221,34 34666,01 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-02-05/0027 

Ūkininkų ir kaimo gyventojų mokymas pagal ŽŪM patvirtinto 9-jo 
rinkinio mokymo programas: "Gyvūnų gerov÷s reikalavimai; Gyvūnų 
skerdimo savo reikm÷ms veterinariniai ir sanitariniai reikalavimai; 
Taisyklingas karvių melžimas ir Karvių mastito profilaktika, 

33236,21 24927,16 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-02-05/0030-
03 

Mokymai pagal mokymo programas „Tvarus ūkininkavimas 
privačiuose miškuose“, „Miško auginimas ir apsauga“, „Miškų ūkio 
politikos, ekonomikos ir verslo pagrindai“, „Miško ir medienos 
kenk÷jai ir ligos bei apsaugos priemon÷s“ 

53409,79 40057,34 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-02-05/0031-
02 

Aplinkos apsauga žem÷s ūkyje (12 mokymo programų rinkinys) 25910,23 19432,67 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-02-05/0032-
02 

Augalų apsaugos priemonių naudotojų mokymas (1 mokymo programų 
rinkinys) 

31288,95 23466,71 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-02-05/0033-
03 

Mokymai pagal Šiuolaikinių purkštuvų ir jų paruošimo techninei 
apžiūrai programą 

30872,96 23154,72 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-02-05/0035-
01 

Kvalifikacijos k÷limas – s÷kmingas pagrindas ūkininko veiklai 3841,99 2881,49 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-02-05/0036-
02 

Mokymo kursų irbiams organizavimas pagal mokymo programų rinkinį 
Nr.ū: 8.1 Ūkininko ūkio finansai ir apskaita, 8.2 Ūkininko ūkio veiklso 
apskaita taikant dvejybinį įrašą 

23375,79 17531,84 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-02-05/0037 

Žemdirbių ir kaimo gyventojų neformalus tęstinis mokymas 10647,48 7985,61 

4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-02-05/0038 

Mokymo programos rinkinys Nr.33 įgyvendinimas 10322,88 7742,16 
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4.7 EZUF 
BPD2004-EZUF-
4.7.0-02-05/0041-
01 

Žemdirbių profesinių kompetencijų didinimas  pagal  žem÷s ūkio, 
miškininkyst÷s bei informacinių  technologijų mokymo programas 

13389,29 10041,97 

4.8   Veikla, susijusi su žvejybos laivynu 11505596,04 8629196,30 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-01-04/0001 

Žvejybos laivo „Jūrat÷" atidavimas į metalo laužą 323570,15 242677,54 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-01-04/0002 

Žvejybos laivo LBB-1036 atidavimas į metalo laužą. 443233,03 332424,70 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-01-04/0003 

Žvejybos laivo „LBB 6933" atidavimas į metalo laužą. 305350,44 229012,69 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-01-04/0004 

Žvejybos laivo „LBB 6939" atidavimas į metalo laužą. 305259,50 228944,62 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-01-04/0005 

Žvejybos laivo „Pil÷nas" atidavimas į metalo laužą 188253,01 141189,76 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-01-04/0006 

Žvejybos laivo „LBB-6940" atidavimas į metalo laužą 253243,74 189932,81 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-01-04/0007 

Žvejybos laivo „PTB 6918" atidavimas į metalo laužą 188253,01 141189,76 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-01-04/0008 

Žvejybos laivo „LBB 6932" atidavimas į metalo laužą 305350,44 229012,69 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-01-04/0009 

Laivo „Margo" atidavimas į metalo laužą 488883,23 366662,42 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-01-04/0011 

Žvejybos laivo „6936" atidavimas į metalo laužą 318668,62 239001,39 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-01-04/0012 

Žvejybos laivo „Erla" atidavimas į metalo laužą 299063,08 224297,38 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-01-04/0013 

Žvejybos laivo „Leon" atidavimas į metalo laužą 312133,34 234099,86 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-01-04/0014 

Žvejybos laivo „Viltis" atidavimas į metalo laužą 252838,28 189628,71 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-01-04/0015 

Žvejybos laivo „216" atidavimas į metalo laužą. 115338,28 86503,71 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-01-04/0016 

Žvejybos laivo „Ešerys" atidavimas į metalo laužą 138167,28 103625,46 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-01-04/0017 

Žvejybos laivo „1009" atidavimas į metalo laužą 428019,29 321014,54 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-01-04/0018 

Žvejybos laivo „Agnes" atidavimas į metalo laužą 311880,21 233910,16 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-01-04/0019 

Laivo „Aušra" atidavimas į metalo laužą 588012,34 441009,33 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-01-04/0020 

Žvejybos laivo „930" atidavimas į metalo laužą 305350,44 229012,69 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-01-04/0024 

Žvejybos laivo LBB-1027 atidavimas į metalo laužą 434973,93 326230,31 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-04-06/0001 

Žvejybos laivo „6952“ atidavimas į metalo laužą 304419,89 228314,92 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-04-06/0002 

Žvejybos laivo „137“ atidavimas į metalo laužą 458955,92 344216,94 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-04-06/0003-
01 

Žvejybos laivo „LBB-6934“ atidavimas į metalo laužą 304419,89 228314,92 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-04-06/0004 

Žvejybos laivo “Roanda-01” atidavimas į metalo laužą 304419,89 228314,92 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-04-06/0005 

Žvejybos laivo „Žeimena“ atidavimas į metalo laužą 585744,90 439308,68 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-04-06/0006 

Žvejybos laivo "Būting÷" atidavimas į metalo laužą 304419,89 228314,92 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-04-06/0007 

Žvejybos laivo "Strim÷l÷" atidavimas į metalo laužą 585744,90 439308,68 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-04-06/0008 

Žvejybos laivo "Aiga" atidavimas į metalo laužą 441059,43 330794,57 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-04-06/0009 

Žvejybos laivo "LBB-6942" atidavimas į metalo laužą 252340,13 189255,10 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-04-06/0010 

Žvejybos laivo "Karolis" perorientavimas švietimo veiklai 112413,69 84310,27 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-04-06/0011 

Žvejybos laivo "Rekyva" atidavimas į metalo laužą 583652,40 437739,30 
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4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-06-07/0002 

Žvejybinio laivo "KL - 3351" atidavimas į metalo laužą 53296,74 39972,56 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-07-08/0001 

Laivo LBB-1101 žvejybin÷s veiklos nutraukimas visam laikui 482151,88 361613,91 

4.8 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.8.0-07-08/0002 

Laivo LBB-1042 žvejybin÷s veiklos nutraukimas visam laikui 426714,84 320036,13 

4.9   Vandens išteklių apsauga ir pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos uosto įrengimai, žuvų 
perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse 

5615288,09 1928379,32 

4.9 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.9.0-02-04/0001-
02 

UAB „Akvilegija“ žuvininkyst÷s tvenkinių rekonstrukcija 195224,72 68328,62 

4.9 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.9.0-02-04/0002-
02 

„Specializuotų transporto priemonių, skirtų gyvų žuvų transportavimui 
ir vendens šienapjovių įsigijimas, Alsos padalinio tvenkinių siurblin÷s 
rekonstrukcija". 

220609,80 77213,39 

4.9 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.9.0-02-04/0003 

“Žuvininkyst÷s ūkio modernizavimas” 239672,15 83885,25 

4.9 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.9.0-02-04/0004-
03 

UAB „Karpis“ ūkin÷s veiklos modernizavimas ir naujų technologijų 
diegimas 

130282,37 45598,73 

4.9 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.9.0-07-05/0001 

Žuvininkyst÷s ūkio modernizavimas 113544,79 39740,61 

4.9 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.9.0-07-06/0002-
01 

Neršto tvenkinių renovavimas 171150,77 59902,71 

4.9 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.9.0-07-06/0005-
01 

UAB "Šilo pav÷župis" akvakultūrinio ūkio modernizavimas ir pl÷tra 123318,97 28104,20 

4.9 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.9.0-09-06/0001 

Gamybos baz÷s modernizavimas 1173345,50 410670,76 

4.9 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.9.0-10-06/0001-
02 

Šlakių ir kitų praeivių žuvų migracijos kelio atkūrimas Viešvil÷s up÷je 130571,51 97928,63 

4.9 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.9.0-10-06/0002-
05 

Žuvų pralaidų įrengimas prie esamų užtvankų Šventosios ir Šyšos 
up÷se bei licenzin÷s žūkl÷s tvenkinių nerštaviečių tvarkymas 

230082,42 172561,81 

4.9 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.9.0-11-06/0001 

Specializuotos technikos, skirtos UAB "Raseinių žuvininkyst÷s" žuvų 
auginimo tvenkinių priežiūrai ir žuvų siurbimo įrangos įsigijimas 

256858,49 70437,26 

4.9 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.9.0-11-06/0002-
04 

UAB "Kintai" modernizavimas siekiant sukurti konkurencingą 
žuvininkyst÷s ūkį 

960798,33 336279,38 

4.9 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.9.0-11-06/0003-
01 

UAB „Šalčininkų žuvininkyst÷s ūkis“ akvakultūrinio ūkio  
modernizavimas ir pl÷tra 

126511,24 44278,97 

4.9 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.9.0-11-06/0004-
04 

Gamybos baz÷s modernizacija pagal ES standartus 342727,06 119954,51 

4.9 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.9.0-12-07/0001-
04 

"Žuvininkyst÷s ūkio modernizavimas" 165203,28 37633,35 

4.9 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.9.0-12-07/0002-
04 

"Žuvivaisos įmon÷s modernizavimas" 297299,00 67724,78 

4.9 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.9.0-12-07/0003-
03 

Šiaulių rajono UAB "Šventjonis" Kurtuv÷nų žuvininkyst÷s tvenkinių 
vandens cirkuliavimo sistemų ir veterinarinių sąlygų gerinimas 

215639,72 49122,77 

4.9 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.9.0-12-07/0004 

Gamybos baz÷s modernizavimas 281295,18 64079,09 

4.9 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.9.0-12-07/0005 

Investicjos žuvininkyst÷s įmon÷je 241152,76 54934,49 

4.10   Kita veikla (susijusi su žuvininkyste) 419378,14 314533,60 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-01-04/0001 

Gamintojų organizacijos veikla 19712,57 14784,43 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-01-04/0002-
01 

Lietuvos žuvininkyst÷s produktų gamintojų asociacijos, pripažintos 
žuvininkyst÷s produktų gamintojų organizacija menkių, strimelių, 
bretlingių, plekšnių, lašišų, stintų ir otų žvejybai ir prekybai, 
pripažinimo ir pirmųjų trijų metų veiklos po pripažinimo  

50094,20 37570,65 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0001 

Kompensacija žvejui Zigmui Albinui Bliudžiui, netekusiam darbo 
žvejybos laive "930" d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0002 

Kompensacija žvejui Leonidui Narbutui, netekusiam darbo žvejybos 
laive "Agnes" d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0003 

Kompensacija žvejui Gedeminui Šilui, netekusiam darbo žvejybos laive 
„LBB 1027“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0004 

Kompensacija žvejui Veneaminui Metelkinui, netekusiam darbo 
žvejybos laive „Leon“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 
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4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0005 

Kompensacija žvejui Igoriui Yakimovui  , netekusiam darbo žvejybos 
laive „LBB 6933“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0006 

Kompensacija žvejui Vladimirui Gricenko  , netekusiam darbo 
žvejybos laive „LBB 6939“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0007 

Kompensacija žvejui Gunar – Gvido Tretjakovui  , netekusiam darbo 
žvejybos laive „LBB 6939“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0008 

Kompensacija žvejui Vladimirui Bobrovnikui  , netekusiam darbo 
žvejybos laive „LBB 6939“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0009 

Kompensacija žvejui Virginijui Mikalauskiui, netekusiam darbo 
žvejybos laive „LBB 1036“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0010 

Kompensacija žvejui Aleksandrui Fedčenko, netekusiam darbo 
žvejybos laive „LBB 1027“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0011 

Kompensacija žvejui Anatolijui Jegorovui, netekusiam darbo žvejybos 
laive d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0012 

Kompensacija žvejui Petrui Visockui , netekusiam darbo žvejybos laive 
„Viltis“ d ÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0013 

Kompensacija žvejui Viktorui Chvan  , netekusiam darbo žvejybos 
laive „Agnes“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0015 

Kompensacija žvejui Vytautui Briedžiui netekusiam darbo žvejybos 
laive „PTB-6918“ 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0017 

Kompensacija žvejui Borisui Litenko  , netekusiam darbo žvejybos 
laive „LBB 6940“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0018 

Kompensacija žvejui Raimondui Narbutui , netekusiam darbo žvejybos 
laive „930“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0019 

Kompensacija žvejui Saidui Valantinui , netekusiam darbo žvejybos 
laive „Pil÷nas“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0020 

Kompensacijai Vitalijui. Meškiui, netekusiam darbo laive „PTB-6918“ 
d÷l jo atidavimo į metalo laužą. 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0021 

Kompensacijai Viktorui Legostajevui, netekusiam darbo laive „PTB-
6918“ d÷l  jo atidavimo į metalo laužą. 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0023 

Kompensacija žvejui Valerijui Šarandak  , netekusiam darbo žvejybos 
laive „LBB 6940“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0024 

Kompensacija žvejui Viktorui Pilipenko, netekusiam darbo žvejybos 
laive d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0025 

Kompensacijai Kęstučiui Briedžiui, netekusiam darbo žvejybiniame 
laive „PTB-6918“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą. 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0026 

Kompensacija žvejui Vladimirui Donec , netekusiam darbo žvejybos 
laive „1009“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0027 

Kompensacija žvejui Aleksandrui Kulikovui , netekusiam darbo 
žvejybos laive „1009“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0028 

Kompensacija žvejui Zigmui Daukantui, netekusiam darbo žvejybos 
laive 
 LBB-1036, d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0029 

Kompensacija vyresniam kapitono pad÷j÷jui Viačeslavui Panfiorovui, 
netekusiam darbo žvejybos laivwe“ Aušra“ d÷l jo atidavimo į metalo 
laužą. 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0030 

Kompensacija žvejui Vadimui Gomoliakovui, netekusiam darbo 
žvejybos laive LBB-1036 d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0031 

Kompensacija žvejui Svajūnui Kaminskui , netekusiam darbo žvejybos 
laive „6936“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0032 

Kompensacija žvejui Alfredui Survilai , netekusiam darbo žvejybos 
laive „6936“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0034 

Kompensacija žvejui Ivanui Anochinui , netekusiam darbo žvejybos 
laive „LBB 6932“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0035 

Kompensacija žvejui Mykolui Naruševičiui, netekusiam darbo žvejybos 
laive LBB-1036 d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0036 

Kompensacija žvejui Justinui Simonaičiui , netekusiam darbo žvejybos 
laive „LBB 6932“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0037 

Kompensacija žvejui Genadijui Tetenkinui, netekusiam darbo žvejybos 
laive 
 LBB-1027, d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0038 

Kompensacija žvejui Vladimirui Rogačiovui  , netekusiam darbo 
žvejybos laive „LBB 6933“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0039 

Kompensacija žvejui Montvilai Viktorui, netekusiam darbo žvejybos 
laive „LBB- 1027“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0042 

Kompensacija jūreiviui Roman Panfiorov, netekusiam darbo žvejybos 
laive “Aušra“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą. 

4923,54 3692,66 
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4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0044 

Kompensacija žvejui Gintarui Varnauskui, netekusiam darbo žvejybos 
laive MŽTG „Margo“, d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0045 

Kompensacija žvejui Viktor Fiodorov, netekusiam darbo žvejybos laive 
MŽTG „Margo“, d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0046 

Kompensacija žvejui Aloizui Daračiui, netekusiam darbo žvejybos 
laive MŽTG „Margo“, d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0047 

Kompensacija mechaniko pad÷jejui Jonui Šimkūnui , netekusiam darbo 
žvejybos laive „Aušra“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą. 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0048 

Kompensacija vyr. mechanikui Sauliui  Bukšniui , netekusiam darbo 
žvejybos laive „Aušra“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą. 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0050 

Kompensacija žvejui Rimui Brazdeikiui, netekusiam darbo žvejybos 
laive „Ešerys“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0051 

Kompensacija žvejui Cezariui Lapinskui, netekusiam darbo žvejybos 
laive „6936“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0052 

Kompensacija žvejui Vitalijui Ignatkovui , netekusiam darbo žvejybos 
laive „LBB 6940“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-03-05/0053 

Kompensacija žvejui Kęstučiui  Janušoniui, netekusiam darbo žvejybos 
laive „LBB 1036“ d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-07/0001 

„Kompensacija žvejui Davyd Timofejev, netekusiam darbo UAB 
„Klaifiš“  žvejybos laive „137“  d÷l jo veiklos nutraukimo visam laikui“ 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-08/0002 

„Kompensacija žvejui Dmitrijui Morozovui , netekusiam darbo UAB 
„Vantana“  žvejybos laive „Žeimena“  d÷l jo veiklos nutraukimo visam 
laikui“ 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-08/0003 

„Kompensacija žvejui Vaclovui Šmaižiui, netekusiam darbo UAB 
„Vantana“  žvejybos laive „Žeimena“  d÷l jo veiklos nutraukimo visam 
laikui“ 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-08/0004 

„Kompensacija žvejui Michailui Traškinui, netekusiam darbo A. 
Džiojevo individualios įmon÷s  žvejybos laive „Strim÷l÷“  d÷l jo 
veiklos nutraukimo visam laikui“ 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-08/0005 

Kompensacija žvejui, netekusiam darbo žvejybiniame laive 
"REKYVA" d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-08/0006 

Kompensacija žvejui, netekusiam darbo žvejybiniame laive 
"REKYVA" d÷l jo atidavimo į metalo laužą 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-08/0007 

Kompensacija žvejui Nikolaj Kapnin, netekusiam darbo žvejybos laive 
d÷l jo veiklos nutraukimo visam laikui 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-08/0008 

Kompensacija žvejui Vladui Grajauskui, netekusiam darbo žvejybos 
laive d÷l jo veiklos nutraukimo visam laikui 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-08/0009 

Kompensacija žvejui Vincui Algimantui Apanavičiui, netekusiam 
darbo žvejybos laive d÷l jo veiklos nutraukimo visam laikui 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-08/0010 

Kompensacija žvejui Robertui Lubiui, netekusiam darbo žvejybos laive 
d÷l jo veiklos nutraukimo visam laikui 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-08/0011 

Kompensacija žvejui Leonid Solovjov, netekusiam darbo žvejybos 
laive d÷l jo veiklos nutraukimo visam laikui 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-08/0012 

Kompensacija žvejui Vladimir Noskov, netekusiam darbo žvejybos 
laive d÷l jo veiklos nutraukimo visam laikui 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-08/0015 

Kompensacija žvejui Antanui Gaidauskui, netekusiam darbo žvejybos 
laive d÷l jo veiklos nutraukimo visam laikui 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-08/0016 

Kompensacija žvejui Tomui Gumbaravičiui, netekusiam darbo 
žvejybos laive d÷l jo veiklos nutraukimo visam laikui 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-08/0017 

Kompensacija žvejui Aleksandr Kosilkin, netekusiam darbo žvejybos 
laive d÷l jo veiklos nutraukimo visam laikui 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-08/0018 

Kompensacija žvejui Sergej Usačiov, netekusiam darbo žvejybos laive 
d÷l jo veiklos nutraukimo visam laikui 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-08/0019 

Kompensacija žvejui Algimantas Lastauskas, netekusiam darbo 
žvejybos laive d÷l jo veiklos nutraukimo visam laikui 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-08/0021 

Kompensacija žvejui Sergej Kuperin, netekusiam darbo žvejybos laive 
d÷l jo veiklos nutraukimo visam laikui 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-08/0023 

Kompensacija žvejui Sergej Gerasimov, netekusiam darbo žvejybos 
laive d÷l jo veiklos nutraukimo visam laikui 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-08/0024 

Kompensacija žvejui Sergej Jevdokimov, netekusiam darbo žvejybos 
laive d÷l jo veiklos nutraukimo visam laikui 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-08/0025 

Kompensacija žvejui Kazimierui Gečui, netekusiam darbo žvejybos 
laive d÷l jo veiklos nutraukimo visam laikui 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-08/0026 

Kompensacija žvejui Andrej Rodin, netekusiam darbo žvejybos laive 
d÷l jo veiklos nutraukimo visam laikui 

4923,54 3692,66 
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4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-08/0028 

Kompensacijos žvejui Avtondil Davališvili, netekusiam darbo žvejybos 
laive d÷l jo veiklos nutraukimo visam laikui 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-06-08/0029 

Kompensacija žvejui Anatolij Kliockin, netekusiam darbo žvejybos 
laive d÷l jo veiklos nutraukimo visam laikui 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-07-08/0001 

Kompensacija žvejui Romaldui Valančiui, netekusiam darbo žvejybos 
laive d÷l jo veiklos nutraukimo visam laikui 

4923,54 3692,66 

4.10 ZOFP 
BPD2004-ZOFP-
4.10.0-07-08/0002 

Kompensacija žvejui Justinui Petrauskui, netekusiam darbo žvejybos 
laive d÷l jo veiklos nutraukimo visam laikui 

4923,54 3692,66 

V   TECHNIN ö PARAMA 37185591,62 27874956,84 

5.1   Parama programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei  19207063,49 14405269,11 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-01-04/0001-
01 

Programos (ERPF) valdymas, priežiūra ir kontrol÷ 16756,24 12567,18 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-01-04/0002 

Europos socialinio fondo projektų administravimas (ŽIPPPF) 195507,73 146630,80 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-01-04/0003 

LR ūkio ministerijos geb÷jimų, susijusių su pasirengimu įgyvendinti 
programą, programos valdymu, projektų atranka bei projektų  auditu, 
stiprinimas 

57237,96 42928,47 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-01-04/0004-
02 

Pagalba LR finansų ministerijai  rengiantis įgyvendinti Nacionalin÷s 
iniciatyvos (Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo 
dokumento) programą, atliekant programos valdymo, priežiūros ir 
kontrol÷s funkcijas. 

223269,46 167452,09 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-01-04/0005 

Susisiekimo ministerijos – tarpin÷s institucijos įgyvendinant 
administracinių geb÷jimų stiprinimas 

32026,36 24019,77 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-01-04/0006-
01 

Technin÷ pagalba rengiant, valdant, prižiūrint ir kontroliuojant 2004–
2006 m. BPD 1 prioriteto 1.4 priemonę „Sveikatos priežiūros įstaigų 
restruktūrizavimas ir modernizavimas“. 

15442,98 11582,23 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-01-04/0007-
01 

Technin÷ pagalba Transporto investicijų direkcijai ES struktūrinių 
fondų administravimo geb÷jimams stiprinti 

70000,05 52500,03 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-01-04/0008 

„Darbo sąlygų ir administracinių geb÷jimų gerinimas administruojant 
Europos socialinio fondo ir Europos regionin÷s pl÷tros fondo l÷šas“. 

49119,35 36839,51 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-01-04/0009-
01 

„ES SF paramos verslui, energetikai ir turizmui administravimo 
užtikrinimas“ 

199783,58 149837,69 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-01-04/0010-
01 

Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros prie Žem÷s ūkio ministerijos 
materialin÷s- technin÷s baz÷s stiprinimas bei projektų vertinimo 
kokyb÷s užtikrinimas administruojant BPD priemones 

160156,39 120117,30 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-01-04/0011 

Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai paskirtų BPD priemonių 
administravimas 

47932,69 35949,52 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-01-04/0012-
01 

"Technin÷ parama 1" 25886,84 19415,13 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-01-04/0013-
01 

Europos žem÷s ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo dalies 
ir Žuvininkyst÷s orientavimo finansin÷ priemon÷s valdymo sistemos 
kūrimas ir įgyvendinimas 

58022,76 43517,07 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-01-04/0014 

Projektų įgyvendinimo priežiūros procedūros 8826,17 6619,63 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-01-04/0015 

"Technin÷ pagalba CPVA įgyvendinant SF administravimo funkcijas" 217564,30 163173,22 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-02-05/0001-
01 

Europos socialinio fondo projektų administravimas (ESFA) 996177,01 747132,76 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-02-05/0002-
02 

Programos (ERPF) valdymas, priežiūra ir kontrol÷ 62306,29 46729,72 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-02-05/0003-
01 

BPD priemonių administravimo efektyvumo ir kokyb÷s stiprinimas 
Nacionalin÷je mok÷jimo agentūroje prie Žem÷s ūkio ministerijos 

1119902,69 839927,02 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-02-05/0004-
01 

Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai tenkančių BPD 
priemonių administravimas 

251274,33 188455,75 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-02-05/0005-
01 

„Technin÷ parama 2“ 132147,84 99110,88 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-02-05/0006-
01 

Technin÷ parama Finansų ministerijai 939269,01 704451,76 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-02-05/0007-
01 

„ES struktūrinių fondų paramos energetikai, verslui ir turizmui 
administravimo užtikrinimas“ 

1063693,94 797770,45 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-02-05/0008-
01 

„Švietimo ir mokslo ministerijai priskirtų tarpin÷s institucijos funkcijų 
įgyvendinimo kokyb÷s užtikrinimas“ 

200833,64 150625,23 
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5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-02-05/0009-
01 

LR ūkio ministerijos geb÷jimų, susijusių su programos valdymu, 
programos ir projektų priežiūra bei kontrole, projektų atrankos ir audito 
vykdymu, stiprinimas 

311663,99 233747,99 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-02-05/0010-
04 

Parama programos valdymui, priežiūrai ir kontrolei 360995,95 270746,96 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-02-05/0011-
01 

"Technin÷ pagalba CPVA įgyvendinant SF administravimo funkcijas-
2" 

1123755,25 842816,44 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-02-05/0012-
02 

„Technin÷ parama BPD 1.3 priemonei administruoti“ 49771,32 37328,49 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-02-05/0013-
02 

Sveikatos apsaugos sistemos administracinių geb÷jimų stiprinimas, 
darbo sąlygų gerinimas bei audito ir patikrų vietose atlikimo 
organizavimas 

69800,49 52350,37 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-02-05/0014-
01 

Struktūrinių fondų paramos l÷šų administravimo geb÷jimų stiprinimas 
transporto sektoriuje 

56190,12 42142,59 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-03-06/0001-
02 

Pasirengimas tinkamai vykdyti Vidaus reikalų ministerijai priskirtas 
administravimo funkcijas, įgyvendinant 2007 - 2013 m. Europos 
Sąjungos struktūrinę paramą 

26392,22 19794,16 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-03-06/0002-
02 

Technin÷ parama Finansų ministerijai - 3 1042543,33 781907,50 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-03-06/0003-
01 

Technin÷ parama struktūrinių l÷šų administravimui 73030,38 54772,78 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-03-06/0004-
04 

Europos socialinio fondo remiamų projektų vertinimas ir 
administravimas 

3045374,56 2284016,51 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-03-06/0005-
01 

Programos (ERPF) valdymas, priežiūra ir kontrol÷ 70920,23 53190,17 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-03-06/0006-
01 

Struktūrinių fondų paramos l÷šų administravimo geb÷jimų stiprinimas 
transporto sektoriuje 

37565,40 28174,05 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-03-06/0007-
03 

BPD proemonių administravimo efektyvumo ir kokyb÷s stiprinimas bei 
pasirengimas 2007 - 2013 m. laikotarpiui Nacionalin÷je mok÷jimo 
agentūroje prie Žem÷s ūkio ministerijos 

1105223,29 828903,38 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-03-06/0008-
02 

"Švietimo ir mokslo ministerijai prieskrtų tarpin÷s institucijos funkcijų 
įgyvendinimo kokyb÷s užtikrinimas ir veiklos tobulinimas" 

220063,97 165047,98 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-03-06/0009-
01 

LR ūkio ministerijos geb÷jimų, susijusių su programos valdymu, 
programos ir projektų priežiūra bei kontrole, projektų atrankos ir audito 
vykdymu, stiprinimas (II) 

379298,80 284474,10 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-03-06/0010-
02 

Parama programos valdymui, priežiūrai ir kontrolei 409274,21 306955,66 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-03-06/0011-
02 

Technin÷ parama LR sveikatos apsaugos ministerijai 88416,00 66312,00 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-03-06/0012-
05 

„Technin÷ pagalba CPVA įgyvendinant SF administravimo funkcijas – 
3“ 

1856592,57 1392444,42 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-03-06/0013-
01 

"ES struktūrinių fondų paramos energetikai, verslui ir turizmui 
administravimo užtikrinimas" 

2118756,18 1589067,13 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-03-06/0014-
02 

"Technin÷ parama 3" 208923,68 156692,76 

5.1 ERPF 
BPD2004-ERPF-
5.1.0-03-06/0015-
03 

Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai tenkančių 
Lietuvos 2004-2006 m. BPD priemonių bei 2007 - 2013 m. laikotarpiu 
teksiančių veiksmų programos veiklų administravimas 

409373,93 307030,45 

5.2   Programos viešumas ir vertinimas  17978528,13 13469687,73 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-01-04/0001-
01 

Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento viešumas 63325,04 47493,78 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-01-04/0002-
01 

BPD 3.3 priemon÷s viešinimas ir įgyvendinimo tobulinimas 29031,29 21773,47 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-01-04/0003-
02 

Visuomen÷s informavimas apie ES struktūrinių fondų paramą 
žuvininkystei ir kaimo pl÷trai. 

168095,45 126071,59 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-01-04/0004-
01 

BPD teminis vertinimas ir vertinimo geb÷jimų stiprinimas 223532,69 167649,52 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-01-04/0005-
02 

Optimalios ir efektyvios ES struktūrin÷s paramos programų struktūros 
ir paramos valdymo institucin÷s sistemos planavimas 

3417,52 2563,14 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-01-04/0006-
01 

„Technin÷ pagalba CPVA įgyvendinant viešumo ir informavimo 
priemones“ 

35497,91 26623,43 
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5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-01-04/0007-
02 

Informavimo apie LVPA administruojamas BPD priemones ir suteiktos 
paramos viešinimo priemonių įgyvendinimas 

90698,11 68023,58 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-01-04/0008-
02 

LR ūkio ministerija 62358,42 46768,82 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-01-04/0010-
01 

„Technin÷ pagalba viešinant ES struktūrinių fondų paramą švietimo, 
mokslo ir socialin÷je srityje“ 

126548,05 94911,03 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-01-04/0011-
01 

„Lietuvos 2004-2006 m. BPD 1.1 priemon÷s ir jos įgyvendinimo 
viešinimas“ 

58153,38 43615,04 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-01-04/0012 

„ES struktūrinių fondų paramos sveikatos apsaugos sektoriui 
viešinimas“ 

9951,34 7463,51 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-01-04/0013-
01 

Visuomen÷s ir pareišk÷jų informavimas apie ES struktūrinių fondų 
paramą pagal BPD 1.3 priemonę 

36486,34 27364,75 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0001-
01 

Prienų miesto teritorijos bendrojo plano parengimas 262627,43 196970,57 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0002-
01 

Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s  bendrojo plano parengimas 98695,84 74021,88 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0003 

Druskininkų savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano parengimas 271894,98 203921,24 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0004 

Pasvalio rajono savivaldyb÷s bendrojo plano parengimas 117118,28 87838,71 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0005-
03 

Kauno rajono savivaldyb÷s teritorijos  bendrojo plano parengimas 269723,70 202292,66 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0006-
01 

Priekul÷s miesto  bendrojo plano parengimas 59766,57 44824,92 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0007-
01 

Telšių miesto  bendrojo plano parengimas 124536,50 93402,31 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0008 

Telšių rajono savivaldyb÷s teritorijos  bendrojo plano parengimas 125903,61 94427,71 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0009 

Kelm÷s miesto ir Tytuv÷nų miesto bendrųjų planų parengimas 169167,05 126875,14 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0010 

Skuodo miesto  bendrojo plano parengimas 64293,91 48220,43 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0011-
02 

Neringos savivaldyb÷s teritorijos ir jos dalių bendrojo plano 
parengimas 

254951,79 191213,79 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0012 

Var÷nos rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano rengimas 186007,43 139505,57 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0013 

Plung÷s miesto ir Plung÷s rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrųjų 
planų parengimas 

267261,35 200446,01 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0014 

Taurag÷s rajono savivaldyb÷s ir Taurag÷s miesto teritorijų bendrųjų 
planų parengimas 

286707,89 215030,89 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0015-
01 

Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano rengimas 136526,88 102395,16 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0016-
01 

Mažeikių ir Skuodo rajonų savivaldybių teritorijų bendrųjų planų 
rengimas 

333294,72 249971,04 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0017 

„Kupiškio miesto bendrojo plano parengimas“ 159598,01 119698,51 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0018-
01 

Palangos miesto bendrojo planavimo dokumentų parengimas 284173,42 198921,46 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0019 

Mol÷tų rajono savivaldybes teritorijos bendrasis  planas 202918,79 152189,09 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0020 

Akmen÷s rajono, N. Akmen÷s, Akmen÷s ir Ventos miestų bendrųjų 
planų rengimas 

233202,04 174901,64 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0021-
01 

Panev÷žio miesto bendrojo plano keitimo parengimas 365271,66 273953,75 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0022 

Pakruojo rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano parengimas 122364,17 91773,13 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0023-
02 

„Utenos rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano ir savivaldyb÷s 
teritorijos dalies (Utenos miesto) bendrojo plano rengimas“ 

303521,78 227641,33 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0024-
02 

Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano parengimas 105819,62 79364,79 
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5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0025-
02 

Kaišiadorių rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano parengimas 191004,40 143253,10 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0026-
03 

Šilut÷s rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano parengimas 300594,30 225445,63 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0027-
02 

Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas 2005 60982,13 45736,60 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0028-
01 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDRASIS 
PLANAS 

184876,04 138657,03 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0029-
01 

Šalčininkų miesto  bendrojo plano parengimas 138067,66 103550,74 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0030 

Anykščių rajono savivaldyb÷s  bendrojo plano parengimas 131126,72 98345,04 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0031 

K÷dainių rajono savivaldyb÷s  bendrojo plano parengimas 193807,34 145355,51 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0032-
01 

Lazdijų rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano rengimas 187963,39 140972,54 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0033-
03 

Kretingos rajono savivaldyb÷s bendrojo plano parengimas 333063,02 249797,24 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0034 

Jurbarko rajono savivaldyb÷s ir Jurbarko miesto teritorijų bendrųjų 
planų parengimas 

243710,27 182782,70 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0035-
02 

Elektr÷nų savivaldyb÷s teritorijos ir Širvintų rajono savivaldyb÷s 
teritorijos bendrųjų planų parengimas 

326543,67 244907,76 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0036 

Marijampol÷s , Kazlų Rūdos ir Kudirkos Naumiesčio miestų bei 
Marijampol÷s, Kazlų Rūdos, Kalvarijos ir Šakių rajono savivaldybių 
teritorijų bendrųjų planų rengimas 

469288,98 351966,74 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0037-
02 

Jonavos rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas 56676,90 42508,40 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0038-
02 

Raseinių rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano ir Raseinių 
miesto teritorijos bendrojo plano rengimas 

325029,54 243772,14 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0039 

Radviliškio miesto bendrojo plano rengimas 180240,09 135180,07 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0040 

Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano rengimas 143721,04 107790,78 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0041-
02 

Pag÷gių savivaldyb÷s bendrojo plano parengimas 128211,89 96158,91 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0042-
01 

Pag÷gių miesto bendrojo plano parengimas 82020,39 61515,29 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0043-
03 

Biržų rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano rengimas 250594,88 187946,22 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0044 

Trakų rajono savivaldyb÷s teritorijos ir Trakų miesto bendrųjų planų 
rengimas 

416718,74 312539,05 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0045 

Rietavo savivaldyb÷s teritorijos plano rengimas 86292,28 64719,21 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0046-
01 

Rokiškio rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano ir savivaldyb÷s 
teritorijos dalies (Rokiškio miesto) bendrojo plano rengimas 

288618,22 216463,67 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0047-
01 

Panev÷žio rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas 190526,53 142894,90 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0048-
02 

Švenčionių rajono savivaldyb÷s, Švenčionių ir Švenčion÷lių miestų 
teritorijų bendrųjų planų rengimas 

335959,19 251969,42 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0049-
01 

Joniškio rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas 144838,97 108629,23 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0050 

Šilal÷s rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano ir savivaldyb÷s 
teritorijos dalies (Šilal÷s miesto) bendrojo plano rengimas 

175363,18 131522,39 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-02-05/0051-
02 

Visagino miesto teritorijos bendrojo plano parengimas 183178,87 137384,15 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-03-05/0001-
04 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų informacin÷s kompiuterizuotos 
valdymo ir priežiūros sistemos pl÷tros projektas 

289040,78 216780,58 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-03-05/0002-
03 

"Lietuvos visuomen÷s informavimo kompanija apie ES struktūrinių 
fondų paramą pagal BPD" 

779762,37 584821,78 
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Prioriteto/priemon÷s pavadinimas 
Išmok÷tos ir pripažintos 

deklaruotinomis EK l÷šos (EUR) Prioriteto/priemon÷s 
Nr. 

Fondas 

Projekto numeris Projekto pavadinimas  viso  iš jų ES l÷šos  

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-03-05/0003-
05 

Visuomen÷s informavimas apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
paramą žem÷s ūkiui, žuvininkystei ir kaimo pl÷trai 

1040619,15 780464,37 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-03-05/0004-
03 

Veiksmų programų Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos 
struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti ex ante 
vertinimas 

269891,39 202418,54 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-03-05/0005-
03 

Informacijos apie Lietuvos 2004-2006 m. BPD 1.4 priemon÷s 
įgyvendinimą skleidimas bei pasiruošimas 2007–2013 m. 
programavimo periodui 

104725,65 78544,23 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-03-05/0006-
01 

Žmogiškųjų išteklių sektoriaus būkl÷s Lietuvoje ir perspektyvų analiz÷ 
bei rekomendacijų d÷l Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos 
panaudojimo krypčių 2007–2013 metais Socialin÷s apsaugos ir darbo 
ministerijos kompetencijai tenkančiosiose srityse pa 

72115,38 54086,54 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-03-05/0007-
02 

Visuomen÷s informavimas apie ES struktūrinių fondų paramą 
žuvininkystei ir kaimo pl÷trai (2) 

593701,92 445276,44 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-03-05/0008-
03 

BPD 3.3 priemon÷s viešinimas ir įgyvendinimo tobulinimas 62362,54 46771,91 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-03-05/0009-
02 

„Struktūrinių fondų panaudojimo transporto sektoriuje vertinimas ir 
viešinimas“ 

170832,51 128124,38 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-03-06/0010-
02 

Visuomen÷s informavimas apie Europos Sąjungos teikiamą struktūrinę 
paramą švietimui ir mokslui bei pasirengimą 2007–2013 m. Europos 
Sąjungos paramos programavimo periodui 

220131,31 165098,48 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-03-06/0011 

Technin÷ parama informavimui ir viešinimui 1 68657,89 51493,41 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-03-06/0012-
02 

Visuomen÷s informavimas apie Ūkio ministerijos ir VšĮ Lietuvos 
verslo paramos agentūra administruojamą Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų paramą 

391753,02 293814,77 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-03-06/0013-
02 

Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo viešojo 
administravimo, vietin÷s ir regionin÷s pl÷tros srityse 2007–2013 metais 
galimybių studijos parengimas 

124480,83 93360,62 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-03-06/0014-
03 

„Technin÷ parama CPVA įgyvendinant viešumo ir informavimo 
priemones - 2“ 

223633,04 167724,78 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-03-06/0015-
04 

Informavimas apie Europos Sąjungos paramą ir pasirengimas naujajam 
programavimo periodui 

572900,78 429675,58 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-03-06/0016-
02 

Viešumo ir informavimo apie struktūrinių fondų paramą vertinimas 157833,39 118375,04 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-03-06/0017-
02 

Studijos ir tyrimai rengiantis veiksmingam 2007–2013 m. ES 
struktūrin÷s paramos panaudojimui švietimo ir mokslo srityje 

377370,51 283027,88 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-03-06/0018-
03 

„Technin÷ pagalba viešinant ES struktūrinių fondų paramą žmogiškųjų 
išteklių pl÷trai ir rengiantis 2007–2013m.programavimo laikotarpiui“ 

193581,63 145186,22 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-03-06/0019-
02 

ES struktūrin÷s paramos aplinkosaugai viešinimas bei informavimas 
apie pasirengimą 2007–2013 m. programavimo periodui 

165317,11 123987,84 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-03-06/0020-
03 

Europos socialinio fondo žinomumo didinimas ir įtvirtinimas 116040,42 87030,32 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-03-06/0021-
01 

Struktūrinių fondų valdymo ir priežiūros informacin÷s sistemos 
tobulinimo kryptys, rengiantis 2007–2013 m. programavimo periodui 

21373,96 16030,47 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-04-05/0001 

Telšių apskrities bendrojo (generalinio) plano parengimas 156727,53 117545,65 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-04-05/0002 

Utenos apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano parengimas 179564,41 134673,31 

5.2 ESF 
BPD2004-ESF-
5.2.0-04-05/0003 

Taurag÷s apskrities bendrojo (generalinio) plano parengimas 164648,98 123486,74 
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Priedas Nr. 5. Pajamų, kaip jos apibr÷žtos 2004 m. kovo 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 448/2004, iš dalies pakeičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. 1685/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles d÷l struktūrinių 
fondų bendrai finansuojamos veiklos išlaidų tinkamumo įgyvendinimo, ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1145/2003, Priedo 2 
taisykl÷je, išskaitymai  

 

       

Pripažintų tinkamomis finansuoti 
išlaidų suma (EUR) 

Pajamų suma (EUR) 
Išmok÷tos ir pripažintos 

deklaruotinomis Europos Komisijai 
l÷šos, sumažintos pajamų suma (EUR) 

Projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Projekto kodas, projekto pavadinimas 

Iš viso¹ 

Europos 
Sąjungos 

struktūrini ų 
fondų l÷šos 

(toliau - ES l÷šos) 

Iš viso¹ ES l÷šos Iš viso¹ ES l÷šos 

1 2 3 4 5 6 7=3-5 8=4-6 

Lietuvos darbo rinkos 
mokymo tarnyba prie 
Socialin÷s apsaugos ir darbo 
ministerijos 

BPD2004-ERPF-1.5.0-14-06/0002 Lietuvos darbo rinkos mokymo 
ir konsultavimo sistemos infrastruktūros gerinimas, 
modernizuojant regioninius darbo rinkos mokymo ir konsultavimo 
centrus 

12.113.454,05 8.941.966,88 31.242,05 23.062,41 12082212,00 8918904,47 

Jandra Zokaitien÷ 
BPD2004-EZUF-4.2.0-01-04/0272 Augalininkyst÷s ūkio įkūrimas, 
panaudojant EŽŪOGF paramą 

25000,00 18750,00 169,86 127,40 24830,14 18622,60 

Paulius Matusevičius BPD2004-EZUF-4.2.0-02-05/0255    Grūdinių kultūrų auginimas 24979,73 18734,79 1477,06 1107,80 23502,67 17626,99 

Ūkinink÷ Greta Jansonait÷ BPD2004-EZUF-4.4.0-02-04/0009 Norviliškių Pilies sodybos 
pritaikymas kaimo turizmo paslaugoms teikti 

130530,70 92794,27 21549,69 15319,67 108981,01 77474,60 

Ūkinink÷ Vita Aušrien÷ 
BPD2004-EZUF-4.4.0-10-05/0003-03 Ūkinink÷s Vitos Aušrien÷s 
gamybinio pastato rekonstrukcija į sodybą, numatant kaimo 
turizmo veiklą Radailių kaime, Klaip÷dos raj. 

189878,65 134984,73 3614,46 2569,52 186264,19 132415,21 
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Priedas Nr. 6. Finansin÷ informacija apie priemonių, nurodytų 1999 m. geguž÷s 17 
d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 d÷l Europos žem÷s ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo pl÷trai ir iš dalies pakeičiančio bei 
panaikinančio tam tikrus reglamentus, 33 straipsnyje, ir finansuotų iš EŽŪOGF 
Garantijų skyriaus, įgyvendinimą (2010-08-17 duomenys)  

 

Iš viso ES dalis

Bendrojo 
finansavimo 

dalis

7.658.405,87 6.128.165,89 1.530.239,98

119.409.830,55 95.528.100,27 23.881.730,29

5.723.558,01 4.578.846,34 1.144.711,67
132.791.794,43 106.235.112,50 26.556.681,93

Papildomos tiesiogin÷s išmokos (33h str.)
Technin÷ parama (33e str.)
IŠ VISO

Finansin÷ informacija apie priemonių, nurodytų 1999 m. geguž÷s 17 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1257/1999 d÷l Europos žem÷s ūkio orientavimo ir garantij ų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo 

pl÷trai ir iš dalies pakeičiančio bei panaikinančio tam tikrus reglamentus, 33 straipsnyje, ir 
finansuotų iš EŽŪOGF Garantij ų skyriaus, įgyvendinimą (2010-08-17 duomenys)

Išmok÷ta, eurais
Priemon÷, finansuota iš EŽŪOGF 

Garantij ų skyriaus (atitinkamas Tarybos 
reglamento (EB) 1257/1999 straipsnis)

Parama pusiau natūriniams 
restruktūrizuojamiems ūkiams  (33b str.)
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Priedas Nr. 7. BPD įgyvendinimo laikotarpiu sukauptų palūkanų panaudojimas  

 

 Viso iš sukauptų palūkanų iš kitų šaltinių

1 2 3=4+9 4=5+6 5 6=7+8 7 8 9

1.1 priemon÷ "Transporto infrastruktūros 
prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s 
gerinimas"

ERPF                 51.553.351,17                  51.553.351,17                   31.764.139,65                19.789.211,52    0,00             19.789.211,52    0,00

1.2 priemon÷ "Energijos tiekimo 
stabilumo, prieinamumo ir didesnio 
energetikos  efektyvumo užtikrinimas"

ERPF                 39.865.105,29                  39.865.105,29                   28.097.040,01                11.768.065,28                        107,26                11.767.958,02    0,00

1.3 priemon÷ "Aplinkos kokyb÷s 
gerinimasir žalos aplinkai prevencija"

ERPF                 14.684.430,99                  14.684.430,99                     9.856.842,08                  4.827.588,91    0,00               4.827.588,91    0,00

1.4 priemon÷  "Sveikatos priežiūros 
įstaigų restruktūrizavimas ir 
modernizavimas"

ERPF                 12.635.797,99                  12.635.797,99                   10.119.137,58                  2.516.660,41    0,00               2.516.660,41    0,00

1.5 priemon÷ "Darbo rinkos, švietimo, 
profesinio mokymo, mokslo ir studijų, 
socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra"

ERPF                 38.884.831,02                  38.884.831,02                   29.322.529,10                  9.562.301,92                          67,05                  9.562.234,87    0,00

Iš viso pagal BPD 1 prioritetą ERPF               157.623.516,46                157.623.516,46                 109.159.688,42                48.463.828,04                        174,31                48.463.653,73    0,00

SUKAUPTŲ PALŪKAN Ų PANAUDOJIMAS
2010-08-10

BPD prioritetas, BPD priemon÷

Europos 
Sąjungos 

struktūrinis 
fondas

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai l÷šos (EUR)

Iš viso

Viešosios l÷šos

Privačios l÷šos¹
Viso

Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų l÷šos

Bendrojo finansavimo l÷šos pagal finansavimo šaltinius
2

2007 m.
BPD 1 prioritetas "Socialin÷s ir ekonomin÷s infrastrukt ūros pl÷tra"
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 Viso iš sukauptų palūkanų iš kitų šaltinių

1 2 3=4+9 4=5+6 5 6=7+8 7 8 9

2.1 priemon÷ "Įsidarbinimo geb÷jimų 
ugdymas"

ESF                 12.582.063,44                  12.582.063,44                     9.436.595,42                  3.145.468,02    0,00               3.145.468,02    0,00

2.2 priemon÷ "Darbo j÷gos 
kompetencijos ir geb÷jimo prisitaikyti 
prie pokyčių ugdymas"

ESF                 28.287.147,08                  28.287.147,08                   20.534.161,57                  7.752.985,51    0,00               7.752.985,51    0,00

2.3 priemon÷ "Socialin÷s atskirties 
prevencija ir socialin÷ integracija"

ESF                   7.491.406,69                    7.491.406,69                     5.978.312,82                  1.513.093,87    0,00               1.513.093,87    0,00

2.4 proemon÷ "Mokymosi visą 
gyvenimąsąlygų pl÷tojimas"

ESF                 24.209.831,95                  24.209.831,95                   18.111.370,86                  6.098.461,09    0,00               6.098.461,09    0,00

2.5 priemon÷ "Žmogiškųjų išteklių 
kokyb÷s gerinimas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje

ESF                 13.231.835,92                  13.231.835,92                     9.914.993,14                  3.316.842,78    0,00               3.316.842,78    0,00

Iš viso pagal BPD 2 prioritetą ESF                 85.802.285,08                  85.802.285,08                   63.975.433,81                21.826.851,27    0,00             21.826.851,27    0,00

3.1 priemon÷ "Tiesiogin÷ parama verslui" ERPF                 32.424.876,12                  32.424.876,12                   20.859.515,19                11.565.360,93    0,00             11.565.360,93    0,00

3.2 priemon÷ "verslo aplinkos gerinimas" ERPF                   7.992.688,51                    7.992.688,51                     5.479.560,53                  2.513.127,98    30,85               2.513.097,13    0,00

3.3 priemon÷ "Informacinių technologijų 
paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra"

ERPF                 23.502.286,87                  23.502.286,87                   13.779.140,21                  9.723.146,66    0,00               9.723.146,66    0,00

3.4 priemon÷ "Viešoji turizmo 
infrastruktūra ir paslaugos"

ERPF                 20.784.956,12                  20.784.956,12                   14.330.875,50                  6.454.080,62    196,31               6.453.884,31    0,00

Iš viso pagal BPD 3 prioritetą ERPF                 84.704.807,62                  84.704.807,62                   54.449.091,43                30.255.716,19    227,16             30.255.489,03    0,00

BPD prioritetas, BPD priemon÷

Europos 
Sąjungos 

struktūrinis 
fondas

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai l÷šos (EUR)

Iš viso

Viešosios l÷šos

Privačios l÷šos¹
Viso

Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų l÷šos

Bendrojo finansavimo l÷šos pagal finansavimo šaltinius2

BPD 2 prioritetas "Žmogiškųjų išteklių pl÷tra"

BPD 3 prioritetas "Gamybos sektoriaus pl÷tra"
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 Viso iš sukauptų palūkanų iš kitų šaltinių

1 2 3=4+9 4=5+6 5 6=7+8 7 8 9

4.1 priemon÷ "Investicijos į žem÷s ūkio 
valdas"

EŽŪOGF                 33.429.630,77                  33.429.630,77                   22.100.007,13                11.329.623,64    0,00             11.329.623,64    0,00

4.2 priemon÷ "Janųjų ūkininkų 
įsikūrimas"

EŽŪOGF                   1.490.114,41                    1.490.114,41                     1.117.585,80                     372.528,61    0,00                  372.528,61    0,00

4.3 priemon÷ "Žem÷s ūkio produktų 
perdirbimo ir rinkodaros gerinimas"

EŽŪOGF                 13.437.900,14                  13.437.900,14                     9.910.451,34                  3.527.448,80    0,00               3.527.448,80    0,00

4.4 priemon÷ "Kaimo vietovių pritaikymo 
ir pl÷tros skatinimas"

EŽŪOGF                 11.805.938,57                  11.805.938,57                     7.856.662,63                  3.949.275,94    0,00               3.949.275,94    0,00

4.5 priemon÷ "Miškų ūkis" EŽŪOGF                   1.714.896,34                    1.714.896,34                     1.250.280,60                     464.615,74    0,00                  464.615,74    0,00

4.6 priemon÷ "LEADER + pobūdžio 
priemon÷"

EŽŪOGF                      398.653,35                       398.653,35                        296.914,29                     101.739,06    0,00                  101.739,06    0,00

4.7 priemon÷ "Mokymas" EŽŪOGF                      393.180,37                       393.180,37                        294.885,27                       98.295,10    20,28                    98.274,82    0,00

4.8 priemon÷ "Veikla susijusi žvejybos 
laivynu"

ŽOFP                   1.254.918,61                    1.254.918,61                        941.188,96                     313.729,65    0,00                  313.729,65    0,00

4.9 priemon÷ "Vandens išteklių  apsauga 
ir pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos uosto 
įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir 
žvejyba vidaus vandenyse"

ŽOFP                   2.559.835,22                    2.040.272,86                     1.400.314,21                     639.958,65    0,00                  639.958,65                519.562,36    

4.10 "Kita veikla (susijusi su 
žuvininkyste"

ŽOFP                          6.050,40                           6.050,40                            4.537,80                         1.512,60    0,00                      1.512,60    0,00

Iš viso EŽŪOGF                 62.670.313,95                  62.670.313,95                   42.826.787,06                19.843.526,89                          20,28                19.843.506,61    0,00

Iš viso ŽOFP                   3.820.804,23                    3.301.241,87                     2.346.040,97                     955.200,90    0,00                  955.200,90                519.562,36    

Iš viso pagal BPD 4 prioritetą EŽŪOGF, ŽOFP                 66.491.118,18                  65.971.555,82                   45.172.828,03                20.798.727,79    20,28             20.798.707,51                519.562,36    

BPD prioritetas, BPD priemon÷

Europos 
Sąjungos 

struktūrinis 
fondas

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai l÷šos (EUR)

Iš viso

Viešosios l÷šos

Privačios l÷šos¹
Viso

Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų l÷šos

Bendrojo finansavimo l÷šos pagal finansavimo šaltinius2

BPD 4 prioritetas "Kaimo pl ÷tra ir žuvininkyst ÷"
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1 2 3=4+9 4=5+6 5 6=7+8 7 8 9

5.1 priemon÷ "Parama programos 
parengimui, valdymui, priežiūrai ir 
kontrolei"

ERPF                   4.896.552,41                    4.896.552,41                     3.672.414,29                  1.224.138,12    0,00               1.224.138,12    0,00

5.2 priemon÷ "Programos viešumas ir 
vertinimas"

ESF                   6.648.645,07                    6.648.645,07                     4.982.403,04                  1.666.242,03    0,00               1.666.242,03    0,00

Iš viso pagal BPD 5 prioritetą ERPF, ESF                 11.545.197,48                  11.545.197,48                     8.654.817,33                  2.890.380,15    0,00               2.890.380,15    0,00

1.1 priemon÷ "Transporto infrastruktūros 
prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s 
gerinimas"

ERPF                 48.716.692,18                  48.716.692,18                   31.786.658,89                16.930.033,29                 480.122,72                16.449.910,57    0,00

1.2 priemon÷ "Energijos tiekimo 
stabilumo, prieinamumo ir didesnio 
energetikos  efektyvumo užtikrinimas"

ERPF                 25.226.779,64                  25.226.779,64                   18.082.978,51                  7.143.801,13                        194,25                  7.143.606,88    0,00

1.3 priemon÷ "Aplinkos kokyb÷s 
gerinimasir žalos aplinkai prevencija"

ERPF                 15.733.877,84                  15.733.877,84                   10.081.533,68                  5.652.344,16                          97,77                  5.652.246,39    0,00

1.4 priemon÷  "Sveikatos priežiūros 
įstaigų restruktūrizavimas ir 
modernizavimas"

ERPF                 17.606.976,45                  17.606.976,45                   14.085.581,13                  3.521.395,32                          92,42                  3.521.302,90    0,00

1.5 priemon÷ "Darbo rinkos, švietimo, 
profesinio mokymo, mokslo ir studijų, 
socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra"

ERPF                 67.643.719,08                  67.643.719,08                   51.255.710,52                16.388.008,56                   15.913,73                16.372.094,83    0,00

Iš viso pagal BPD 1 prioritetą ERPF               174.928.045,19                174.928.045,19                 125.292.462,73                49.635.582,46                 496.420,89                49.139.161,57    0,00

BPD prioritetas, BPD priemon÷

Europos 
Sąjungos 

struktūrinis 
fondas

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai l÷šos (EUR)

Iš viso

Viešosios l÷šos

Privačios l÷šos¹
Viso

Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų l÷šos

Bendrojo finansavimo l÷šos pagal finansavimo šaltinius2

BPD 5 prioritetas "Technin÷ parama"

2008 m.
BPD 1 prioritetas "Socialin÷s ir ekonomin÷s infrastrukt ūros pl÷tra"
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2.1 priemon÷ "Įsidarbinimo geb÷jimų 
ugdymas"

ESF                 15.044.713,96                  15.044.713,96                   11.283.535,42                  3.761.178,54    0,00               3.761.178,54    0,00

2.2 priemon÷ "Darbo j÷gos 
kompetencijos ir geb÷jimo prisitaikyti 
prie pokyčių ugdymas"

ESF                 31.445.523,65                  31.445.523,65                   22.728.341,75                  8.717.181,90                   79.821,94                  8.637.359,96    0,00

2.3 priemon÷ "Socialin÷s atskirties 
prevencija ir socialin÷ integracija"

ESF                   9.929.485,49                    9.929.485,49                     7.944.417,44                  1.985.068,05                        295,00                  1.984.773,05    0,00

2.4 proemon÷ "Mokymosi visą 
gyvenimąsąlygų pl÷tojimas"

ESF                 28.313.023,73                  28.313.023,73                   21.145.759,22                  7.167.264,51                   36.263,02                  7.131.001,49    0,00

2.5 priemon÷ "Žmogiškųjų išteklių 
kokyb÷s gerinimas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje

ESF                 18.816.486,67                  18.816.486,67                   14.105.964,64                  4.710.522,03                   26.425,84                  4.684.096,19    0,00

Iš viso pagal BPD 2 prioritetą ESF               103.549.233,50                103.549.233,50                   77.208.018,47                26.341.215,03                 142.805,80                26.198.409,23    0,00

3.1 priemon÷ "Tiesiogin÷ parama verslui" ERPF                 25.313.297,10                  25.313.297,10                   17.399.574,80                  7.913.722,30                   12.707,14                  7.901.015,16    0,00

3.2 priemon÷ "verslo aplinkos gerinimas" ERPF                 34.799.200,96                  34.799.200,96                   18.881.184,06                15.918.016,90                        338,78                15.917.678,12    0,00

3.3 priemon÷ "Informacinių technologijų 
paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra"

ERPF                 32.653.402,81                  32.653.402,81                   23.202.521,20                  9.450.881,61                        331,25                  9.450.550,36    0,00

3.4 priemon÷ "Viešoji turizmo 
infrastruktūra ir paslaugos"

ERPF                 87.661.572,58                  87.661.572,58                   60.652.081,42                27.009.491,16                          10,10                27.009.481,06    0,00

Iš viso pagal BPD 3 prioritetą ERPF               180.427.473,45                180.427.473,45                 120.135.361,48                60.292.111,97                   13.387,27                60.278.724,70    0,00

BPD prioritetas, BPD priemon÷

Europos 
Sąjungos 

struktūrinis 
fondas

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruot inomis Europos Komisijai l÷šos (EUR)

Iš viso

Viešosios l÷šos

Privačios l÷šos¹
Viso

Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų l÷šos

Bendrojo finansavimo l÷šos pagal finansavimo šaltinius2

BPD 2 prioritetas "Žmogiškųjų išteklių pl÷tra"

BPD 3 prioritetas "Gamybos sektoriaus pl÷tra"
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1 2 3=4+9 4=5+6 5 6=7+8 7 8 9

4.1 priemon÷ "Investicijos į žem÷s ūkio 
valdas"

EŽŪOGF                 16.238.806,41                  16.238.806,41                   10.828.323,24                  5.410.483,17                   17.801,09                  5.392.682,08    0,00

4.2 priemon÷ "Janųjų ūkininkų 
įsikūrimas"

EŽŪOGF                      117.336,01                       117.336,01                          88.002,01                       29.334,00    0,00                    29.334,00    0,00

4.3 priemon÷ "Žem÷s ūkio produktų 
perdirbimo ir rinkodaros gerinimas"

EŽŪOGF                   6.223.086,00                    6.223.086,00                     4.589.525,92                  1.633.560,08    0,00               1.633.560,08    0,00

4.4 priemon÷ "Kaimo vietovių pritaikymo 
ir pl÷tros skatinimas"

EŽŪOGF                   8.746.235,24                    8.746.235,24                     6.124.689,91                  2.621.545,33                   91.076,98                  2.530.468,35    0,00

4.5 priemon÷ "Miškų ūkis" EŽŪOGF                   1.573.687,87                    1.573.687,87                     1.147.709,72                     425.978,15    0,00                  425.978,15    0,00

4.6 priemon÷ "LEADER + pobūdžio 
priemon÷"

EŽŪOGF                   1.772.243,17                    1.772.243,17                     1.329.182,37                     443.060,80    0,00                  443.060,80    0,00

4.7 priemon÷ "Mokymas" EŽŪOGF                        31.993,24                         31.993,24                          23.994,93                         7.998,31                         7.998,31    0,00

4.8 priemon÷ "Veikla susijusi žvejybos 
laivynu"

ŽOFP                   3.944.835,79                    3.944.835,79                     2.958.626,84                     986.208,95    0,00                  986.208,95    0,00

4.9 priemon÷ "Vandens išteklių  apsauga 
ir pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos uosto 
įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir 
žvejyba vidaus vandenyse"

ŽOFP                   3.504.440,64                    2.184.310,17                     1.151.774,77                  1.032.535,40                   14.070,49                  1.018.464,91             1.320.130,47    

4.10 "Kita veikla (susijusi su 
žuvininkyste"

ŽOFP                      137.578,32                       137.578,32                        103.183,74                       34.394,58    0,00                    34.394,58    0,00

Iš viso EŽŪOGF                 34.703.387,94                  34.703.387,94                   24.131.428,10                10.571.959,84                 108.878,07                10.463.081,77    0,00

Iš viso ŽOFP                   7.586.854,75                    6.266.724,28                     4.213.585,35                  2.053.138,93                   14.070,49                  2.039.068,44             1.320.130,47    

Iš viso pagal BPD 4 prioritetą EŽŪOGF, ŽOFP                 42.290.242,69                  40.970.112,22                   28.345.013,45                12.625.098,77                 122.948,56                12.502.150,21             1.320.130,47    

BPD prioritetas, BPD priemon÷

Europos 
Sąjungos 

struktūrinis 
fondas

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai l÷šos (EUR)

Iš viso

Viešosios l÷šos

Privačios l÷šos¹
Viso

Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų l÷šos

Bendrojo finansavimo l÷šos pagal finansavimo šaltinius2

BPD 4 prioritetas "Kaimo pl ÷tra ir žuvininkyst ÷"
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5.1 priemon÷ "Parama programos 
parengimui, valdymui, priežiūrai ir 
kontrolei"

ERPF                   5.013.243,08                    5.013.243,08                     3.759.932,31                  1.253.310,77    0,00               1.253.310,77    0,00

5.2 priemon÷ "Programos viešumas ir 
vertinimas"

ESF                   8.133.315,55                    8.133.315,55                     6.099.988,99                  2.033.326,56                   11.067,96                  2.022.258,60    0,00

Iš viso pagal BPD 5 prioritetą ERPF, ESF                 13.146.558,63                  13.146.558,63                     9.859.921,30                  3.286.637,33                   11.067,96                  3.275.569,37    0,00

1.1 priemon÷ "Transporto infrastruktūros 
prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s 
gerinimas"

ERPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 priemon÷ "Energijos tiekimo 
stabilumo, prieinamumo ir didesnio 
energetikos  efektyvumo užtikrinimas"

ERPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 priemon÷ "Aplinkos kokyb÷s 
gerinimasir žalos aplinkai prevencija"

ERPF -14.789,74 -14.789,74 -10.071,43 -4.718,31 0,00 -4.718,31 0,00

1.4 priemon÷  "Sveikatos priežiūros 
įstaigų restruktūrizavimas ir 
modernizavimas"

ERPF                   3.441.210,19                    3.441.210,19                     2.752.968,16                     688.242,03                        577,60                     687.664,43    0,00

1.5 priemon÷ "Darbo rinkos, švietimo, 
profesinio mokymo, mokslo ir studijų, 
socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra"

ERPF                   1.993.672,32                    1.993.672,32                     1.276.283,29                     717.389,03                        128,52                     717.260,51    0,00

Iš viso pagal BPD 1 prioritetą ERPF                   5.420.092,77                    5.420.092,77                     4.019.180,02                  1.400.912,75                        706,12                  1.400.206,63    0,00

BPD prioritetas, BPD priemon÷

Europos 
Sąjungos 

struktūrinis 
fondas

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai l÷šos (EUR)

Iš viso

Viešosios l÷šos

Privačios l÷šos¹
Viso

Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų l÷šos

Bendrojo finansavimo l÷šos pagal finansavimo šaltinius2

BPD 5 prioritetas "Technin÷ parama"

2009 m.
BPD 1 prioritetas "Socialin÷s ir ekonomin÷s infrastrukt ūros pl÷tra"
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2.1 priemon÷ "Įsidarbinimo geb÷jimų 
ugdymas"

ESF                      887.199,99                       887.199,99                        665.399,99                     221.800,00    0,00                  221.800,00    0,00

2.2 priemon÷ "Darbo j÷gos 
kompetencijos ir geb÷jimo prisitaikyti 
prie pokyčių ugdymas"

ESF                   1.301.037,87                    1.301.037,87                        946.326,84                     354.711,03    186,82                  354.524,21    0,00

2.3 priemon÷ "Socialin÷s atskirties 
prevencija ir socialin÷ integracija"

ESF                      324.017,62                       324.017,62                        259.214,09                       64.803,53    121,43                    64.682,10    0,00

2.4 proemon÷ "Mokymosi visą 
gyvenimąsąlygų pl÷tojimas"

ESF                      274.331,26                       274.331,26                        205.748,44                       68.582,82                     9.975,11                       58.607,71    0,00

2.5 priemon÷ "Žmogiškųjų išteklių 
kokyb÷s gerinimas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje

ESF                      493.750,17                       493.750,17                        370.312,64                     123.437,53                        771,97                     122.665,56    0,00

Iš viso pagal BPD 2 prioritetą ESF                   3.280.336,91                    3.280.336,91                     2.447.002,00                     833.334,91                   11.055,33                     822.279,58    0,00

3.1 priemon÷ "Tiesiogin÷ parama verslui" ERPF -1.950.683,21 -1.950.683,21 -1.397.536,80 -553.146,41 0,00 -553.146,41 0,00

3.2 priemon÷ "verslo aplinkos gerinimas" ERPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 priemon÷ "Informacinių technologijų 
paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra"

ERPF 3.772.954,53 3.772.954,53 2.733.663,47 1.039.291,06 27,16 1.039.263,90 0,00

3.4 priemon÷ "Viešoji turizmo 
infrastruktūra ir paslaugos"

ERPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iš viso pagal BPD 3 prioritetą ERPF                   1.822.271,32                    1.822.271,32                     1.336.126,67                     486.144,65                          27,16                     486.117,49    0,00

BPD prioritetas, BPD priemon÷

Europos 
Sąjungos 

struktūrinis 
fondas

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai l÷šos (EUR)

Iš viso

Viešosios l÷šos

Privačios l÷šos¹
Viso

Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų l÷šos

Bendrojo finansavimo l÷šos pagal finansavimo šaltinius2

BPD 2 prioritetas "Žmogiškųjų išteklių pl÷tra"

BPD 3 prioritetas "Gamybos sektoriaus pl÷tra"
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1 2 3=4+9 4=5+6 5 6=7+8 7 8 9

4.1 priemon÷ "Investicijos į žem÷s ūkio 
valdas"

EŽŪOGF 635.652,75 635.652,75 550.001,98 85.650,77 0,00 85.650,77 0,00

4.2 priemon÷ "Janųjų ūkininkų 
įsikūrimas"

EŽŪOGF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 priemon÷ "Žem÷s ūkio produktų 
perdirbimo ir rinkodaros gerinimas"

EŽŪOGF 1.384.533,42 1.384.533,42 1.082.846,19 301.687,23 0,00 301.687,23 0,00

4.4 priemon÷ "Kaimo vietovių pritaikymo 
ir pl÷tros skatinimas"

EŽŪOGF 3.272.736,96 3.272.736,96 2.453.532,15 819.204,81 0,00 819.204,81 0,00

4.5 priemon÷ "Miškų ūkis" EŽŪOGF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 priemon÷ "LEADER + pobūdžio 
priemon÷"

EŽŪOGF 9.676,90 9.676,90 7.257,68 2.419,22 0,00 2.419,22 0,00

4.7 priemon÷ "Mokymas" EŽŪOGF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8 priemon÷ "Veikla susijusi žvejybos 
laivynu"

ŽOFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9 priemon÷ "Vandens išteklių  apsauga 
ir pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos uosto 
įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir 
žvejyba vidaus vandenyse"

ŽOFP -1.483.209,84 -1.500.736,79 -1.135.284,26 -365.452,53 0,00 -365.452,53 17.526,95

4.10 "Kita veikla (susijusi su 
žuvininkyste"

ŽOFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iš viso EŽŪOGF 5.302.600,03 5.302.600,03 4.093.638,00 1.208.962,03 0,00 1.208.962,03 0,00

Iš viso ŽOFP -1.483.209,84 -1.500.736,79 -1.135.284,26 -365.452,53 0,00 -365.452,53 17.526,95

Iš viso pagal BPD 4 prioritetą EŽŪOGF, ŽOFP 3.819.390,19 3.801.863,24 2.958.353,74 843.509,50 0,00 843.509,50 17.526,95

BPD prioritetas, BPD priemon÷

Europos 
Sąjungos 

struktūrinis 
fondas

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai l÷šos (EUR)

Iš viso

Viešosios l÷šos

Privačios l÷šos¹
Viso

Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų l÷šos

Bendrojo finansavimo l÷šos pagal finansavimo šaltinius2

BPD 4 prioritetas "Kaimo pl ÷tra ir žuvininkyst ÷"
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5.1 priemon÷ "Parama programos 
parengimui, valdymui, priežiūrai ir 
kontrolei"

ERPF 3.665.201,49 3.665.201,49 2.748.843,66 916.357,83 0,00 916.357,83 0,00

5.2 priemon÷ "Programos viešumas ir 
vertinimas"

ESF 542.503,40 542.503,40 406.877,56 135.625,84 0,00 135.625,84 0,00

Iš viso pagal BPD 5 prioritetą ERPF, ESF 4.207.704,89 4.207.704,89 3.155.721,22 1.051.983,67 0,00 1.051.983,67 0,00

1.1 priemon÷ "Transporto infrastruktūros 
prieinamumo ir paslaugų kokyb÷s 
gerinimas"

ERPF               212.919.759,96                212.919.759,96                 145.498.539,31                67.421.220,65                 480.122,72                66.941.097,93    0,00

1.2 priemon÷ "Energijos tiekimo 
stabilumo, prieinamumo ir didesnio 
energetikos  efektyvumo užtikrinimas"

ERPF                 83.939.509,46                  83.939.509,46                   59.084.248,45                24.855.261,01                        301,51                24.854.959,50    0,00

1.3 priemon÷ "Aplinkos kokyb÷s 
gerinimasir žalos aplinkai prevencija"

ERPF                 38.583.779,71                  38.583.779,71                   25.934.419,43                12.649.360,28                          97,77                12.649.262,51    0,00

1.4 priemon÷  "Sveikatos priežiūros 
įstaigų restruktūrizavimas ir 
modernizavimas"

ERPF                 50.238.547,35                  50.238.547,35                   40.190.837,50                10.047.709,85                        670,02                10.047.039,83    0,00

1.5 priemon÷ "Darbo rinkos, švietimo, 
profesinio mokymo, mokslo ir studijų, 
socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra"

ERPF               129.937.238,38                129.937.238,38                   98.084.256,21                31.852.982,17                   16.109,30                31.836.872,87    0,00

Iš viso pagal BPD 1 prioritetą ERPF               515.618.834,86                515.618.834,86                 368.792.300,90              146.826.533,96                 497.301,32              146.329.232,64    0,00

BPD prioritetas, BPD priemon÷

Europos 
Sąjungos 

struktūrinis 
fondas

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai l÷šos (EUR)

Iš viso

Viešosios l÷šos

Privačios l÷šos¹
Viso

Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų l÷šos

Bendrojo finansavimo l÷šos pagal finansavimo šaltinius2

BPD 5 prioritetas "Technin÷ parama"

2004-2010 m.

BPD 1 prioritetas "Socialin÷s ir ekonomin÷s infrastrukt ūros pl÷tra"
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 Viso iš sukauptų palūkanų iš kitų šaltinių

1 2 3=4+9 4=5+6 5 6=7+8 7 8 9

2.1 priemon÷ "Įsidarbinimo geb÷jimų 
ugdymas"

ESF                 37.074.594,38                  37.074.594,38                   27.805.101,55                  9.269.492,83    0,00               9.269.492,83    0,00

2.2 priemon÷ "Darbo j÷gos 
kompetencijos ir geb÷jimo prisitaikyti 
prie pokyčių ugdymas"

ESF                 66.298.005,32                  66.298.005,32                   47.952.647,47                18.345.357,85                   80.008,76                18.265.349,09    0,00

2.3 priemon÷ "Socialin÷s atskirties 
prevencija ir socialin÷ integracija"

ESF                 20.404.116,82                  20.404.116,82                   16.276.681,00                  4.127.435,82                        416,43                  4.127.019,39    0,00

2.4 proemon÷ "Mokymosi visą 
gyvenimąsąlygų pl÷tojimas"

ESF                 60.586.613,13                  60.586.613,13                   45.298.749,60                15.287.863,53                   46.238,13                15.241.625,40    0,00

2.5 priemon÷ "Žmogiškųjų išteklių 
kokyb÷s gerinimas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje

ESF                 35.676.650,73                  35.676.650,73                   26.742.148,21                  8.934.502,52                   27.197,81                  8.907.304,71    0,00

Iš viso pagal BPD 2 prioritetą ESF               220.039.980,38                220.039.980,38                 164.075.327,83                55.964.652,55                 153.861,13                55.810.791,42    0,00

3.1 priemon÷ "Tiesiogin÷ parama verslui" ERPF               111.559.064,69                111.559.064,69                   75.923.895,53                35.635.169,16                   12.707,14                35.622.462,02    0,00

3.2 priemon÷ "verslo aplinkos gerinimas" ERPF                 49.437.542,25                  49.437.542,25                   28.860.828,92                20.576.713,33                        369,63                20.576.343,70    0,00

3.3 priemon÷ "Informacinių technologijų 
paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra"

ERPF                 72.890.130,67                  72.890.130,67                   48.889.826,28                24.000.304,39                        358,41                23.999.945,98    0,00

3.4 priemon÷ "Viešoji turizmo 
infrastruktūra ir paslaugos"

ERPF               113.139.008,78                113.139.008,78                   78.346.959,78                34.792.049,00                        206,41                34.791.842,59    0,00

Iš viso pagal BPD 3 prioritetą ERPF               347.025.746,39                347.025.746,39                 232.021.510,51              115.004.235,88                   13.641,59              114.990.594,29    0,00

BPD prioritetas, BPD priemon÷

Europos 
Sąjungos 

struktūrinis 
fondas

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai l÷šos (EUR)

Iš viso

Viešosios l÷šos

Privačios l÷šos¹
Viso

Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų l÷šos

Bendrojo finansavimo l÷šos pagal finansavimo šaltinius2

BPD 2 prioritetas "Žmogiškųjų išteklių pl÷tra"

BPD 3 prioritetas "Gamybos sektoriaus pl÷tra"
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 Viso iš sukauptų palūkanų iš kitų šaltinių

1 2 3=4+9 4=5+6 5 6=7+8 7 8 9

4.1 priemon÷ "Investicijos į žem÷s ūkio 
valdas"

EŽŪOGF                 94.089.169,54                  94.089.169,54                   62.397.426,87                31.691.742,67                   17.801,09                31.673.941,58    0,00

4.2 priemon÷ "Janųjų ūkininkų 
įsikūrimas"

EŽŪOGF                 16.118.509,05                  16.118.509,05                   12.088.881,80                  4.029.627,25    0,00               4.029.627,25    0,00

4.3 priemon÷ "Žem÷s ūkio produktų 
perdirbimo ir rinkodaros gerinimas"

EŽŪOGF                 26.116.718,84                  26.116.718,84                   19.322.832,92                  6.793.885,92    0,00               6.793.885,92    0,00

4.4 priemon÷ "Kaimo vietovių pritaikymo 
ir pl÷tros skatinimas"

EŽŪOGF                 33.463.418,74                  33.463.418,74                   22.614.226,93                10.849.191,81                   91.076,98                10.758.114,83    0,00

4.5 priemon÷ "Miškų ūkis" EŽŪOGF                   5.463.972,43                    5.463.972,43                     3.958.695,88                  1.505.276,55    0,00               1.505.276,55    0,00

4.6 priemon÷ "LEADER + pobūdžio 
priemon÷"

EŽŪOGF                   2.366.697,74                    2.366.697,74                     1.772.947,57                     593.750,17    0,00                  593.750,17    0,00

4.7 priemon÷ "Mokymas" EŽŪOGF                      599.272,01                       599.272,01                        449.454,01                     149.818,00                          20,28                     149.797,72    0,00

4.8 priemon÷ "Veikla susijusi žvejybos 
laivynu"

ŽOFP                 11.505.596,03                  11.505.596,03                     8.629.196,30                  2.876.399,73    0,00               2.876.399,73    0,00

4.9 priemon÷ "Vandens išteklių  apsauga 
ir pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos uosto 
įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir 
žvejyba vidaus vandenyse"

ŽOFP                   5.615.288,08                    3.493.976,27                     1.928.379,32                  1.565.596,95                   14.070,49                  1.551.526,46             2.121.311,81    

4.10 "Kita veikla (susijusi su 
žuvininkyste"

ŽOFP                      419.378,14                       419.378,14                        314.533,60                     104.844,54    0,00                  104.844,54    0,00

Iš viso EŽŪOGF               178.217.758,35                178.217.758,35                 122.604.465,98                55.613.292,37                 108.898,35                55.504.394,02    0,00

Iš viso ŽOFP                 17.540.262,25                  15.418.950,44                   10.872.109,22                  4.546.841,22                   14.070,49                  4.532.770,73             2.121.311,81    

Iš viso pagal BPD 4 prioritetą EŽŪOGF, ŽOFP               195.758.020,60                193.636.708,79                 133.476.575,20                60.160.133,59                 122.968,84                60.037.164,75             2.121.311,81    

BPD prioritetas, BPD priemon÷

Europos 
Sąjungos 

struktūrinis 
fondas

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai l÷šos (EUR)

Iš viso

Viešosios l÷šos

Privačios l÷šos¹
Viso

Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų l÷šos

Bendrojo finansavimo l÷šos pagal finansavimo šaltinius2

BPD 4 prioritetas "Kaimo pl ÷tra ir žuvininkyst ÷"

 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 676 

 

 Viso iš sukauptų palūkanų iš kitų šaltinių

1 2 3=4+9 4=5+6 5 6=7+8 7 8 9

5.1 priemon÷ "Parama programos 
parengimui, valdymui, priežiūrai ir 
kontrolei"

ERPF                 19.207.063,50                  19.207.063,50                   14.405.269,12                  4.801.794,38    0,00               4.801.794,38    0,00

5.2 priemon÷ "Programos viešumas ir 
vertinimas"

ESF                 17.978.528,12                  17.978.528,12                   13.469.687,73                  4.508.840,39    11067,96               4.497.772,43    0,00

Iš viso pagal BPD 5 prioritetą ERPF, ESF                 37.185.591,62                  37.185.591,62                   27.874.956,85                  9.310.634,77                   11.067,96                  9.299.566,81    0,00 

Iš viso ERPF ERPF               881.851.644,75                881.851.644,75                 615.219.080,53              266.632.564,22                 510.942,91              266.121.621,31    0,00

Iš viso ESF ESF               238.018.508,50                238.018.508,50                 177.545.015,56                60.473.492,94                 164.929,09                60.308.563,85    0,00

Iš viso EŽŪOGF EŽŪOGF               178.217.758,35                178.217.758,35                 122.604.465,98                55.613.292,37                 108.898,35                55.504.394,02    0,00

Iš viso ŽOFP ŽOFP                 17.540.262,25                  15.418.950,44                   10.872.109,22                  4.546.841,22                   14.070,49                  4.532.770,73             2.121.311,81    

Iš viso pagal BPD            1.315.628.173,85             1.313.506.862,04                 926.240.671,29              387.266.190,75                 798.840,84              386.467.349,91             2.121.311,81    

2 Viešosios l÷šos nustatytos BPD.

BPD prioritetas, BPD priemon÷

Europos 
Sąjungos 

struktūrinis 
fondas

Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai l÷šos (EUR)

Iš viso

Viešosios l÷šos

Privačios l÷šos¹
Viso

Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų l÷šos

Bendrojo finansavimo l÷šos pagal finansavimo šaltinius2

BPD 5 prioritetas "Technin÷ parama"

¹ Pagal BPD priemones, bendrai finansuojamas Žuvininkyst÷s orientavimo finansin÷s priemon÷s l÷šomis. 
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Priedas Nr. 8. BPD priemonių įgyvendinimo rodikliai  

Pagal pasirašytas 
paramos sutartis 
planuoti pasiekti 

rodikliai 

Per 2004–2009 m. pasiekti 
BPD rodikliai** 

Suplanuotų ir pasiektų 
rodiklių palyginimas 

  

Mat. 
vnt. 

BPD 
numatytų 
tikslų 

kiekybin÷ 
išraiška Kiekybin÷ 

išraiška 

Palygi-
nimas 
su BPD, 
% 

Per 
atsiskai-
tomąjį 
laikotarpį 
pasiekti 
rodikliai 

2008-2009 

Nuo BPD 
patvirtinimo 
iki ataskaitos 
pateikimo 
datos 
pasiekti 
rodikliai 

(2004–2009) 

Palyginti 
su BPD, 
% 

Palyginti su 
pasirašytose 
sutartyse 

suplanuotais 
rodikliais, % 

1 2 3 4 5 
(4/3*100) 

6 7 8 
(7/3*100) 

9 (7/4*100) 

1 PRIORITETAS                 
1.1 priemon÷                 
Pasiekimo rodikliai:                 

  Tiesiamų/rekonstruojamų kelių ilgis km 650 521,2 80 38,6 521,4 80 100 
  Rekonstruoti ir nutiesti geležinkeliai km 60 26,5 44 27,4 27,4 46 103 
  Skaičius įdiegtų eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių vnt 10 16 160 7 16 160 100 
Rezultato rodikliai:                 

  Bendras sukurtų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 2900 2885 99 1016 3260 112 113 
  iš jų: vyrų vnt 1450 n.d. - 609,6 1956 135 - 
          moterų vnt 1450 n.d. - 406,4 1304 90 - 

  
Bendro prekių kiekio, gabenamo visomis transporto priemon÷mis, 
padid÷jimas 

% 17 n.d. - -26,0 38,7 228 - 

Poveikio rodikliai:                 

  Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 2100 n.d. - n.d. 3921 187 - 
  iš jų: vyrų vnt 1050 n.d. - n.d. 2007 191 - 
          moterų vnt 1050 n.d. - n.d. 1914 182 - 
1.2 priemon÷                 
Pasiekimo rodikliai:                 

  
Paremtų energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo ir tiekimo 
projektų skaičius 

vnt 45 43 96 -1 42 93 98 

  
Įgyvendintų energijos taupymo/efektyvaus energijos vartojimo 
projektų skaičius 

vnt 15 86 573 24 86 573 100 



 

Galutin÷ Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita 
             

 678 

Pagal pasirašytas 
paramos sutartis 
planuoti pasiekti 

rodikliai 

Per 2004–2009 m. pasiekti 
BPD rodikliai** 

Suplanuotų ir pasiektų 
rodiklių palyginimas 

  

Mat. 
vnt. 

BPD 
numatytų 
tikslų 

kiekybin÷ 
išraiška Kiekybin÷ 

išraiška 

Palygi-
nimas 
su BPD, 
% 

Per 
atsiskai-
tomąjį 
laikotarpį 
pasiekti 
rodikliai 

2008-2009 

Nuo BPD 
patvirtinimo 
iki ataskaitos 
pateikimo 
datos 
pasiekti 
rodikliai 

(2004–2009) 

Palyginti 
su BPD, 
% 

Palyginti su 
pasirašytose 
sutartyse 

suplanuotais 
rodikliais, % 

Rezultato rodikliai:                 

  Sutaupytos energijos kiekis mln. kWh 300 311,2 104 339,36 377,4 126 121 

  
Energijos, pagaminamos naudojant atsinaujinančius išteklius, 
kiekio padid÷jimas 

mln. kWh 500 238,1 48 254,62 296,8 59 125 

  Bendras sukurtų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 800 324 41 793 902 113 278 
  iš jų: vyrų vnt 400 320 80 775 856 214 268 
          moterų vnt 400 4 1 18 46 12 1150 
Poveikio rodikliai:                 

  Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 400 2911 728 -250 5087 1272 175 
  iš jų: vyrų vnt 200 2902 1451 -372 4527 2264 156 
          moterų vnt 200 9 5 122 560 280 6222 
  Sumaž÷jęs išmetamo CO2 kiekis tūkst. t 270 163,7 61 209,08 220,3 82 135 
1.3 priemon÷                 
Pasiekimo rodikliai:                 

  
Nutiestų/atnaujintų vandens tiekimo/nutekamojo vandens tinklų 
ilgis 

km 25 115,0 460 38,62 115,4 462 100 

  Įsteigta, suplanuota, sutvarkyta saugomų teritorijų tūkst. ha 200 363,8 182 67,63 397,4 199 109 
  Išvalyta užterštų teritorijų ha 100 92,1 92 52,64 96,7 97 105 
  Sustiprinta aplinkosaugos institucijų vnt 12 69 575 4 61 508 88 
  Įgyvendinta visuomen÷s informavimo apie aplinką priemonių vnt 20 206,0 1030 80,8 203,8 1019 99 
Rezultato rodikliai:                 

  
Prie vandens tiekimo ir nuotekų tinklų sistemų prijungtų gyventojų 
skaičius 

asm. 1000 5792 579 1102 2641 264 46 

  Bendras sukurtų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 500 522,3 104 34,54 626,5 125 120 
  iš jų: vyrų vnt 250 274,6 110 29,94 499,9 200 182 
          moterų vnt 250 247,7 99 4,6 126,6 51 51 
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Pagal pasirašytas 
paramos sutartis 
planuoti pasiekti 

rodikliai 

Per 2004–2009 m. pasiekti 
BPD rodikliai** 

Suplanuotų ir pasiektų 
rodiklių palyginimas 

  

Mat. 
vnt. 

BPD 
numatytų 
tikslų 

kiekybin÷ 
išraiška Kiekybin÷ 

išraiška 

Palygi-
nimas 
su BPD, 
% 

Per 
atsiskai-
tomąjį 
laikotarpį 
pasiekti 
rodikliai 

2008-2009 

Nuo BPD 
patvirtinimo 
iki ataskaitos 
pateikimo 
datos 
pasiekti 
rodikliai 

(2004–2009) 

Palyginti 
su BPD, 
% 

Palyginti su 
pasirašytose 
sutartyse 

suplanuotais 
rodikliais, % 

Poveikio rodikliai:                 

  Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 400 60 15 611,79 947,0 237 1578 
  iš jų: vyrų vnt 200 44 22 469,79 765,4 383 1740 
          moterų vnt 200 16 8 142 181,6 91 1135 

  
Dalis gyventojų kaimo vietov÷se, kuriems tiekiamo geriamo 
vandens kokyb÷ atitinka ES ir nacionalinius reikalavimus 

% - n.d. - n.d. n.d. - - 

1.4 priemon÷                 
Pasiekimo rodikliai:                 

  Modernizuotų sveikatos priežiūros institucijų skaičius vnt 40 177 443 117 168 420 95 
Rezultato rodikliai:                 

  
Paslaugų prieinamumo ir kokyb÷s pager÷jimas paramą gavusių 
regionų gyventojams 

tūkst. gyv. 50 986,1 1972 1506,7 1506,7 3013 153 

  
Bendras sukurtų/išsaugotų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) 

vnt 300 371,4 124 1553,4 1553,4 518 418 

  iš jų: vyrų vnt 150 132,3 88 994,2 994,2 663 751 
          moterų vnt 150 239,1 159 559,2 559,2 373 234 
Poveikio rodikliai:                 

  
Sukurtų papildomų/išsaugotų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) 

vnt 100 n.d. - n.d. n.d. - - 

  iš jų: vyrų vnt 50 n.d. - n.d. n.d. - - 
          moterų vnt 50 n.d. - n.d. n.d. - - 

  

Sumaž÷jęs mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų paramą 
gavusiuose regionuose asm. / 100 

tūkst. gyv. - n.d. - n.d. n.d. - - 

1.5 priemon÷                 
Pasiekimo rodikliai:                 

  
Naujų žmogiškųjų išteklių pl÷tros infrastruktūros objektų skaičius  

vnt 20 15 75 8,59 15 75 100 
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Pagal pasirašytas 
paramos sutartis 
planuoti pasiekti 

rodikliai 

Per 2004–2009 m. pasiekti 
BPD rodikliai** 

Suplanuotų ir pasiektų 
rodiklių palyginimas 

  

Mat. 
vnt. 

BPD 
numatytų 
tikslų 

kiekybin÷ 
išraiška Kiekybin÷ 

išraiška 

Palygi-
nimas 
su BPD, 
% 

Per 
atsiskai-
tomąjį 
laikotarpį 
pasiekti 
rodikliai 

2008-2009 

Nuo BPD 
patvirtinimo 
iki ataskaitos 
pateikimo 
datos 
pasiekti 
rodikliai 

(2004–2009) 

Palyginti 
su BPD, 
% 

Palyginti su 
pasirašytose 
sutartyse 

suplanuotais 
rodikliais, % 

  Modernizuotų žmogiškųjų išteklių pl÷tros institucijų skaičius  vnt 20 1076 5380 775,19 1076 5380 100 
Rezultato rodikliai:                 

  Bendras sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičius vnt 2500 1554 62 1242,9 4548,9 182 293 
  iš jų: vyrų vnt 1250 795,8 64 1084,9 3541,9 283 445 
          moterų vnt 1250 758,2 61 158 1007,0 81 133 
Poveikio rodikliai:                 

  Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 2000 277 14 70 602,36 30 217 
  iš jų: vyrų vnt 1000 217,5 22 34,5 342,33 34 157 
          moterų vnt 1000 59,5 6 35,5 260,03 26 437 
2 PRIORITETAS                 
2.1 priemon÷                 
Pasiekimo rodikliai:                 

  Išmokytų naudos gav÷jų skaičius veiklos pabaigoje asm. 10000 16115 161 28145 28145 281 175 
  iš jų: moterys asm. 5000 8464 169 20019 20019 400 237 
          jaunimas iki 25 m. asm. 3000 3651 122 6129 6129 204 168 
          ilgalaikiai bedarbiai asm. 3000 3339 111 5352 5352 178 160 
Rezultato rodikliai:                 

  Dalis dalyvių, įgijusių profesinę kvalifikaciją asm. 6000 8000 133 8886 8886 148 111 
  iš jų: moterys asm. 3000 4025 134 6075 6075 203 151 
          jaunimas iki 25 m. asm. 2000 1950 98 2493 2493 125 128 
          ilgalaikiai bedarbiai asm. 1500 1450 97 1467 1467 98 101 
  Skaičius dalyvių, kurie tęsia mokymąsi asm. 1000 91 9 105 105 11 115 
  iš jų: moterys asm. 450 64 14 76 76 17 119 
          jaunimas iki 25 m. asm. 300 61 20 67 67 22 110 
          ilgalaikiai bedarbiai asm. 70 36 51 36 36 51 100 
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% 
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pasirašytose 
sutartyse 
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rodikliais, % 

  Bendras įsidarbinimo rodiklis po aktyvinimo % 50 n.d. - n.d. 65,0 130 - 
  iš jų: moterys asm. 2500 3701 148 15356 15356 614 415 
Poveikio rodikliai:                 

  Sumaž÷jęs nedarbo lygis   % punkto 1,5 n.d. - n.d. 6,5 433 - 
2.2. priemon÷                 
Pasiekimo rodikliai:                 

  Išmokytų naudos gav÷jų skaičius veiklos pabaigoje asm. 4000 147498 3687 160865 161094 4027 109 
  iš jų: moterys asm. 2000 87494 4375 99814 100192 5010 115 
  Paramą gavusių įmonių skaičius vnt 60 46 77 360 360 600 783 
Rezultato rodikliai:                 

  Darbdavių, teikiančių mokymą bendrov÷je pirma kartą, dalis   % 5 2,2 43 10,8 10,8 217 499 
  Įmonių, įdiegusių lanksčias darbo formas, skaičius  vnt 3 0 0 1 1 33 - 
Poveikio rodikliai:                 

  
Asmenų, dalyvaujančių tęstiniame ir praktiniame mokyme, dalies 
25-64 metų amžiaus grup÷je padid÷jimas 

% 6,7 n.d. - n.d. 4,9* 73 - 

2.3 priemon÷                  
Pasiekimo rodikliai:                 

  Išmokytų naudos gav÷jų skaičius veiklos pabaigoje asm. 1500 19421 1295 8684,0 23151 1543 119 
  iš jų: moterys asm. 900 7161 796 3592,0 9466 1052 132 
          neįgalieji  asm. 800 3255 407 1175,0 4064 508 125 
          kaliniai ir grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys asm. 300 6984 2328 2042,0 7583 2528 109 
          asmenys, priklausomi nuo psichotropinių medžiagų asm. 100 810 810 531,0 1168 1168 144 
  Apmokytų specialistų skaičius  asm. 50 5007 10014 2987,0 5670 11340 113 
  Paramą gavusių socialinių užimtumo įmonių skaičius   vnt 5 2 40 -38,0 2 40 100 
Rezultato rodikliai:                 
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  Skaičius dalyvių, įgijusių profesinę kvalifikaciją asm. 500 2015 403 130,0 2102 420 104 
  iš jų: moterys asm. 300 424 141 n.d. 799 266 188 
          neįgalieji  asm. 200 321 161 147,0 548 274 171 
          kaliniai ir grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys asm. 50 675 1350 122,0 706 1412 105 
          asmenys, priklausomi nuo psichotropinių medžiagų asm. 20 245 1225 25,0 159 795 65 
  Skaičius dalyvių, kurie tęsia mokymąsi asm. 100 649 649 258,0 357 357 55 
  iš jų: moterys asm. 50 231 462 91,0 99 198 43 
          neįgalieji  asm. 10 198 1980 111,0 170 1700 86 
          kaliniai ir grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys asm. 5 210 4200 0,0 23 460 11 
          asmenys, priklausomi nuo psichotropinių medžiagų asm. 5 213 4260 145,0 150 3000 70 
  Bendras įsidarbinimo rodiklis po aktyvinimo % 30 n.d. - n.d. n.d. - - 
  Bendras įsidarbinimo rodiklis po aktyvinimo asm. - 1452 - n.d. 1298 - 89 
  iš jų: moterys asm. 250 1209 483 n.d. 865 346 72 
Poveikio rodikliai:                 

  Išaugęs moterų darbo j÷gos aktyvumo lygis  % punkto 1 n.d. - n.d. n.d. - - 
  Išaugęs darbo j÷gos aktyvumo lygis  % punkto 1 n.d. - n.d. n.d. - - 
2.4 priemon÷                  
Pasiekimo rodikliai:                 

  
Įregistravimui pateiktų profesinio mokymo/studijų programų 
skaičius 

vnt 100 286 286 180,0 281 281 98 

  Išmokytų naudos gav÷jų skaičius veiklos pabaigoje asm. 2000 115843 5792 41268 130498 6525 113 
  iš jų: moterys asm. 1000 80908 8091 24632,0 94858 9486 117 
Rezultato rodikliai:                 

  
Įregistruotų mokymosi/profesinio mokymo/studijų (pirmosios 
pakopos) programų skaičius 

vnt 40 135 338 81,0 127 318 94 
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Švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų, gavusių 
Europos Sąjungos institucinį įvertinimą, skaičius 

vnt 10 26 260 14,0 14 140 54 

Poveikio rodikliai:                 

  Sumaž÷jęs „iškritusiųjų iš mokyklos“ lygis  % punkto 16,4 n.d. - 7,4 7,4 221,6 - 
2.5 priemon÷                 
Pasiekimo rodikliai:                 

  Išmokytų naudos gav÷jų skaičius veiklos pabaigoje asm. 3000 23342 778 17889 26904 897 115 
  iš jų: moterys asm. 1500 12885 859 11144 16620 1108 129 

  
Įregistravimui pateiktų antrosios pakopos (magistrantūros) 
studijų/mokymo programų skaičius 

vnt 15 40 267 17 45 300 113 

Rezultato rodikliai:                 

  
Įregistruotų antrosios pakopos (magistrantūros) studijų/mokymo 
programų skaičius 

vnt 5 28 560 6 26 520 93 

  
Įsidarbinimo lygis praktinių mokymų programas baigusių tarpe 

% 20 70,4 352 n.d. 67,2 336 - 

Poveikio rodikliai:                 

  
Vieneriais metais sumaž÷jęs aukščiausios kvalifikacijos specialistų 
amžiaus vidurkis 

%   n.d. - n.d. 42,2 - - 

3 PRIORITETAS                 
3.1 priemon÷                 
Pasiekimo rodikliai:                 

  Gavusių paramą įmonių skaičius vnt 200 106 53 -2 99 50 93 

  
Įmonių, gavusių paramą moksliniams tyrimams ir pl÷trai, skaičius 

vnt 15 40 267 -2,0 38 253 95 

  Gavusių paramą pradedančiųjų įmonių skaičius vnt 30 13 43 0,0 13 43 100 
Rezultato rodikliai:                 

  Svertų poveikis – pritraukta privataus kapitalo mln. EUR 115 173,3 151 130,1 309,8 269 179 
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  Bendras sukurtų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 2800 1789 64 -34,0 2727 97 152 
  iš jų: vyrų vnt 1260 1133 90 -344,0 1577,0 - - 
          moterų vnt 1540 656 43 310,0 1150,0 75 175 
Poveikio rodikliai:                 

  Papildomų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 3000 2041 68 -20,0 4369 146 214 
  iš jų: vyrų vnt 1500 n.d. - -320,0 3319,0 - - 
          moterų vnt 1500 n.d. - 300,0 1050,0 70 - 

  
Paramą gavusių pradedančiųjų įmonių, kurios išsilaik÷ 12 
m÷nesių, dalis 

% 90 100,0 111 100,0 100,0 111 100 

3.2 priemon÷                 
Pasiekimo rodikliai:                 

  Paramą gavusių MVĮ skaičius vnt 12500 23241 186 74315,0 94086 753 405 

  
Paramą gavusių pramoninių zonų/mokslo ir technologijų parkų 
skaičius 

vnt 5 14 280 0,0 13 260 93 

Rezultato rodikliai:                 

  Svertų poveikis – pritraukta privataus kapitalo mln. EUR 10 12,4 124 30,6 39,2 392 316 
  Bendras sukurtų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 1200 1127 94 720,5 1146,5 96 102 
  iš jų: vyrų vnt 540 765,0 142 554,0 813,0 151 106 
          moterų vnt 660 362,0 55 166,5 333,5 51 92 
Poveikio rodikliai:                 

  Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 1500 1346 90 262,0 2058 137 153 
  iš jų: vyrų vnt 750 n.d. - 85,0 1426 190 - 
          moterų vnt 750 n.d. - 177,0 632 84 - 
  Susikūrę branduoliai (klasteriai) vnt 2 2 100 2,0 2 100 100 
3.3 priemon÷                  
Pasiekimo rodikliai:                 
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  Viešųjų el. paslaugų, gavvusių paramą pl÷trai, skaičius vnt 15 24 160 17 17 113 71 
  Įrengto plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo ilgis km 2000 3200,0 160 3791,0 3791,0 190 118 
Rezultato rodikliai:                 

  Svertų poveikis – pritraukta privataus kapitalo mln. EUR 10 n.d. - 5,2 5,2 52 - 
  Bendras sukurtų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 1500 473,0 32 132,0 1116,0 74 236 
  iš jų: vyrų vnt 750 n.d. - 89,0 822,0 110 - 
          moterų vnt 750 n.d. - 43,0 294,0 39 - 
Poveikio rodikliai:                 

  Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 2000 4850 243 n.d. 1958,0 - - 
  iš jų: vyrų vnt 1000 3504 350 n.d. n.d. - - 
          moterų vnt 1000 1346 135 n.d. 1958 196 145 

  
Metinis gyventojų dalies, naudojančios internetą, pokytis procentiniai 

punktai 6 n.d. - 5,1 5,8 96 n.d. 

3.4 priemon÷                 
Pasiekimo rodikliai:                 

  
Sukurtų naujų/pagerintų buvusiųjų turistų traukos vietų skaičius 

vnt 80 118 148 21,0 222 278 188 

Rezultato rodikliai:                 

  Bendras sukurtų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 2500 623 25 63,0 339 14 54 
  iš jų: vyrų vnt 875 349,0 40 -20,0 156,0 18 45 
          moterų vnt 1625 274,0 17 83,0 183,0 11 67 
  Svertų poveikis – pritraukta privataus kapitalo mln. EUR 65 41,7 64 22,8 34,8 54 84 
Poveikio rodikliai:                 

  Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 3500 1141 33 1103,0 2946 84 258 
  iš jų: vyrų vnt 1225 800,0 65 803,0 2402,0 196 300 
          moterų vnt 2275 341,0 15 300,0 544,0 24 160 
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Lankytojų skaičiaus paremtuose objektuose padid÷jimas per 
metus 

% 4 234,5 5862 31,6 348,0 8700 148 

4 PRIORITETAS                 
4.1 priemon÷                 
Pasiekimo rodikliai:                 

  Finansuotų projektų skaičius vnt 150 700 467 86 692 461 99 
  iš jų: gyvulininkyst÷s sektoriuje vnt 90 195 217 11 189 210 97 
          augalininkyst÷s sektoriuje vnt 50 465 930 71 463 926 100 
          vaisių ir daržovių sektoriuje vnt 10 30 300 3 30 300 100 
  Finansuotų ekonomin÷s veiklos įvairinimo projektų skaičius vnt 5 10 200 1 10 200 100 
Rezultato rodikliai:                 

  
Aplinkosaugos reikalavimus įgyvendinusių projektų dalis nuo 
bendro paramą gavusiųjų projektų skaičiaus 

% 90 100,0 111 100,0 100,0 111 100 

  
Paramą gavusių jaunųjų ūkininkų dalis nuo bendro paramą 
gavusių ūkių skaičiaus 

% 25 66,0 264 52,3 66,0 264 100 

  
Paramą gavusių žem÷s ūkio valdų, atitinkančių ES standartus, 
dalis nuo bendro paramą gavusių ūkių skaičiaus 

% 20 100,0 500 100,0 100,0 500 100 

  
Paramą gavusių ūkininkų dalis nuo bendro įregistruotų ūkio 
skaičiaus 

% 2 0,7 35 0,6 0,7 35 100 

  Bendras sukurtų /išlaikytų darbo vietų (vyrų/moterų) skaičius vnt 1300 9613 739 -183 8006 616 83 
  iš jų: vyrų vnt 650 6073 934 -189 5054 778 83 
          moterų vnt 650 3540 545 6 2952 454 83 
Poveikio rodikliai:                 

  Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) (700); vnt 700 1483 212 1241 2126 304 143 
  iš jų: vyrų vnt 350 952 272 781 1207 345 127 
          moterų vnt 350 531 152 460 919 263 173 
  Pajamų lygio žem÷s ūkio sektoriuje padidinimas % 4 4,0 100 99,9 30,0 750 750 
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4.2. priemon÷                 
Pasiekimo rodikliai:                 

  Paramą gavusių jaunųjų ūkininkų skaičius vnt 400 676 169 60 676 169 100 
Rezultato rodikliai:                 

  Vidutinis jaunojo ūkininko ūkio dydis ha 10 71 708 121 110 1100 155 

  
Jaunųjų ūkininkų, dalyvaujančių kitose kaimo pl÷tros priemon÷se, 
skaičius 

asm. 100 249 249 2 249 249 100 

  

Jaunųjų ūkininkų, per÷musių ūkius iš dalyvaujančių priemon÷je 
,,Ankstyvas pasitraukimas iš prekin÷s žem÷s ūkio gamybos“, 
skaičius 

asm. 100 110 110 0 110 110 100 

  
Paramą gavusių ūkininkų dalis nuo bendro įregistruotų ūkio 
skaičiaus 

% 2 0,7 35 0,3 0,7 35 100 

  Bendros sukurtos/išlaikytos darbo vietos (vyrų/moterų) vnt 600 677 113 215 406 68 60 
  iš jų: vyrų vnt 300 n.d. - 209 365 122 - 
          moterų vnt 300 n.d. - 6 41 14 - 
Poveikio rodikliai:                 

  Sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 460 677 147 18 709 154 105 
  iš jų: vyrų vnt 230 488,5 212 12 551 240 113 
          moterų vnt 230 188,5 82 6 158 69 84 

  
Jaunesnių nei 40 metų ūkininkų dalis nuo bendro ūkininkų 
skaičiaus 

% 16 17,0 106 18,0 16,0 100 94 

  Pajamų lygio pokytis jaunųjų ūkininkų tarpe % 5 5,0 100 -10,0 12,0 240 240 
4.3 priemon÷                 
Pasiekimo rodikliai:                 

  
Paramą gavusių žem÷s ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros 
modernizavimo projektų skaičius 

vnt 30 35 117 11 35 117 100 

  iš jų: pieno perdirbimo sektoriuje vnt 4 9 225 4 9 225 100 
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          m÷sos perdirbimo sektoriuje vnt 16 11 69 3 11 69 100 

  
        grūdinių kultūrų, linų, baltyminių ir aliejinių augalų 
perdirbimo sektoriuje 

vnt 6 13 217 4 13 217 100 

          vaisių, uogų, daržovių ir grybų perdirbimo sektoriuje vnt 4 2 50 0 2 50 100 
Rezultato rodikliai:                 

  Bendras sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 850 12301 1447 316 10163 1196 83 
  iš jų: vyrų vnt 425 6293 1481 -28 5172 1217 82 
          moterų vnt 425 6008 1414 344 4991 1174 83 

  
Aplinkosaugos reikalavimus įgyvendinusių projektų dalis nuo 
bendro paramą gavusiųjų projektų skaičiaus 

% 80 100,0 125 100,0 100,0 125 100 

Poveikio rodikliai:                 

  Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 320 558 174 274 764 239 137 
  iš jų: vyrų vnt 160 303 189 21 221 138 73 
          moterų vnt 160 255 159 191 478 299 187 
4.4 priemon÷                 
Pasiekimo rodikliai:                 

  Paremtų vandentvarkos projektų skaičius vnt 40 36 90 3 36 90 100 
  Paremtų žem÷s konsolidacijos projektų skaičius vnt 100 14 14 14 14 14 100 
  Paremtų ūkių konsultavimo paslaugų projektų skaičius vnt 10 11 110 1 11 110 100 
  Paremtų alternatyvios veiklos projektų skaičius vnt 20 17 85 9 16 80 94 
  Paremtų kaimo turizmo ir amatų veiklos projektų skaičius vnt 60 41 68 25 39 65 95 
Rezultato rodikliai:                 

  
Žem÷s plotas, kuriame pagerintos viešojo naudojimo 
vandentvarkos sistemos 

ha 3400 160624 4724 5056 166359 4893 104 

  
Žem÷s sklypų skaičiaus pokytis, įvykdžius žem÷s konsolidavimo 
projektus 

vnt 6000 253 4 226 226 4 89 
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Pagal pasirašytas 
paramos sutartis 
planuoti pasiekti 

rodikliai 

Per 2004–2009 m. pasiekti 
BPD rodikliai** 

Suplanuotų ir pasiektų 
rodiklių palyginimas 

  

Mat. 
vnt. 

BPD 
numatytų 
tikslų 

kiekybin÷ 
išraiška Kiekybin÷ 

išraiška 

Palygi-
nimas 
su BPD, 
% 

Per 
atsiskai-
tomąjį 
laikotarpį 
pasiekti 
rodikliai 

2008-2009 

Nuo BPD 
patvirtinimo 
iki ataskaitos 
pateikimo 
datos 
pasiekti 
rodikliai 

(2004–2009) 

Palyginti 
su BPD, 
% 

Palyginti su 
pasirašytose 
sutartyse 

suplanuotais 
rodikliais, % 

  
Ūkininkams, kuriems suteiktos konsultavimo paslaugos, skaičius 

vnt 40000 4114 10 0 5435 14 132 

  Lovų skaičius kaimo turizmo sodybose vnt 350 1523 435 1121 1423 407 93 

  
Paramą gavusių ūkininkų dalis nuo bendro įregistruotų ūkio 
skaičiaus 

% 2 n.d. - n.d. n.d. - - 

  Bendras sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 1800 321 18 38 337 19 105 
  iš jų: vyrų vnt 900 136,5 15 n.d. 147 16 108 
          moterų vnt 900 184,5 21 n.d. 190 21 103 
Poveikio rodikliai:                 

  
Sukurtų/ išlaikytų (papildomų) darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) 

vnt 1800 516 29 203 387 22 75 

  iš jų: vyrų vnt 900 278 31 n.d. 192 21 69 
          moterų vnt 900 238 26 n.d. 200 22 84 
  Pajamų lygio žem÷s ūkio sektoriuje padidinimas % 4 4,0 100 99,9 30,0 750 750 
4.5. priemon÷                 
Pasiekimo rodikliai:                 

  Paremtų projektų skaičius (visos veiklos rūšys) vnt 280 73 26 13 70 25 96 

  
iš jų: investicijos, skirtos miško ekonominei, ekologinei ir 
socialinei vertei padidinti 

vnt 160 9 6 2 9 6 100 

  
        stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimas ir 
prevencin÷s priemon÷s 

vnt 30 41 137 6 41 137 100 

  
        investicijos, skirtos miško kirtimui, medienos ruošai pagerinti 
ir racionalizuoti 

vnt 20 21 105 5 18 90 86 

          ne žem÷s ūkio paskirties žem÷s apželdinimas mišku vnt 70 2 3 1 2 3 100 
Rezultato rodikliai:                 

  Apželdintas plotas ha 1000 433 43 19 433 43 100 
  Bendras sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 350 3465 990 -68 3401 972 98 
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Pagal pasirašytas 
paramos sutartis 
planuoti pasiekti 

rodikliai 

Per 2004–2009 m. pasiekti 
BPD rodikliai** 

Suplanuotų ir pasiektų 
rodiklių palyginimas 

  

Mat. 
vnt. 

BPD 
numatytų 
tikslų 

kiekybin÷ 
išraiška Kiekybin÷ 

išraiška 

Palygi-
nimas 
su BPD, 
% 

Per 
atsiskai-
tomąjį 
laikotarpį 
pasiekti 
rodikliai 

2008-2009 

Nuo BPD 
patvirtinimo 
iki ataskaitos 
pateikimo 
datos 
pasiekti 
rodikliai 

(2004–2009) 

Palyginti 
su BPD, 
% 

Palyginti su 
pasirašytose 
sutartyse 

suplanuotais 
rodikliais, % 

  iš jų: vyrų vnt 175 2659 1519 -27 2720 1554 102 
          moterų vnt 175 806 461 -41 671 383 83 
Poveikio rodikliai:                 

  
Sukurtų/ išlaikytų (papildomų) darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) 

vnt 320 146 46 48 127 40 87 

  iš jų: vyrų vnt 160 111 69 0 39 24 35 
          moterų vnt 160 35 22 48 88 55 251 
4.6. priemon÷                 
Pasiekimo rodikliai:                 

  Paremtų mokymo kursų skaičius vnt 180 374 208 122 387 215 103 
  Parengtos strategijos vnt 30 36 120 31 34 113 94 
  Paremtų vietos veiklos grupių skaičius vnt 7 10 143 0 10 143 100 

  
Išmokytų naudos gav÷jų skaičius (skaičiusveiklos pabaigoje) 
(vyrų/moterų) 

asm. 2000 6750 338 832 7278 364 108 

  iš jų: vyrų asm. 1000 3165 317 -719 1959 196 62 
          moterų asm. 1000 3585 359 1551 5319 532 148 
Rezultato rodikliai:                 

  Bendras sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 120 104 87 72 112 93 108 
  iš jų: vyrų vnt 60 36 60 22 21 35 58 
          moterų vnt 60 68 113 50 91 152 134 
Poveikio rodikliai:                 

  Sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 110 n.d. - n.d. n.d. - - 
  iš jų: vyrų vnt 55 n.d. - n.d. n.d. - - 
          moterų vnt 55 n.d. - n.d. n.d. - - 
4.7. priemon÷                 
Pasiekimo rodikliai:                 
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Pagal pasirašytas 
paramos sutartis 
planuoti pasiekti 

rodikliai 

Per 2004–2009 m. pasiekti 
BPD rodikliai** 

Suplanuotų ir pasiektų 
rodiklių palyginimas 

  

Mat. 
vnt. 

BPD 
numatytų 
tikslų 

kiekybin÷ 
išraiška Kiekybin÷ 

išraiška 

Palygi-
nimas 
su BPD, 
% 

Per 
atsiskai-
tomąjį 
laikotarpį 
pasiekti 
rodikliai 

2008-2009 

Nuo BPD 
patvirtinimo 
iki ataskaitos 
pateikimo 
datos 
pasiekti 
rodikliai 

(2004–2009) 

Palyginti 
su BPD, 
% 

Palyginti su 
pasirašytose 
sutartyse 

suplanuotais 
rodikliais, % 

  Dalyvių skaičius priemon÷s veiklose (vyrų/moterų) asm. 6000 11928 199 4135 13048 217 109 
  iš jų: vyrų asm. 3000 6196 207 n.d. 6930 231 112 
          moterų asm. 3000 5732 191 n.d. 6118 204 107 
Rezultato rodikliai:                 

  
Kursų dalyvių, dalyvaujančių naujose naujose žem÷s ūkio 
veiklose, skaičius 

asm. 520 526 101 n.d. 531 102 101 

Poveikio rodikliai:                 

  Kvalifikaciją įgijusių ūkininkų skaičius asm. 100 88 88 n.d. 88 88 100 
4.8 priemon÷                 
Pasiekimo rodikliai:                 

  Modernizuotų Baltijos jūros laivų skaičius vnt 8 0 0 0 0 0 - 
  Žvejybos laivų atiduotų į metalo laužą bendroji talpa GT 2000 3004 150 1324 3004 150 100 
  Žvejybos laivų atiduotų į metalo laužą bendras galingumas kW 3600 5670 157 1666 5670 157 100 
Rezultato rodikliai:                 

  Lietuvos Baltijos jūroje žvejojančių laivų sumažinimas % 10 40,0 400 2,0 40,0 400 100 
  Bendros sukurtos/išlaikytos darbo vietos (vyrų/moterų) vnt 15 0 0 0 0 0 - 
Poveikio rodikliai:                 

  Padid÷jęs žvejybos kvotų išnaudojimas % 10 0,0 0 0,0 0,0 0 - 
4.9 priemon÷                 
Pasiekimo rodikliai:                 

  
Paramą gavusių žuvininkyst÷s ir akvakultūros produktų perdirbimo 
ir rinkodaros modernizavimo projektų skaičius 

vnt 9 1 11 1 1 11 100 

  
Paremtų gyvųjų vandens išteklių apsaugos ir pl÷tros projektų 
skaičius 

vnt 2 2 100 1 2 100 100 

  Modernizuotų vidaus vandenų žvejybos laivų skaičius vnt 15 0 0 0 0 0 - 
Rezultato rodikliai:                 
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Pagal pasirašytas 
paramos sutartis 
planuoti pasiekti 

rodikliai 

Per 2004–2009 m. pasiekti 
BPD rodikliai** 

Suplanuotų ir pasiektų 
rodiklių palyginimas 

  

Mat. 
vnt. 

BPD 
numatytų 
tikslų 

kiekybin÷ 
išraiška Kiekybin÷ 

išraiška 

Palygi-
nimas 
su BPD, 
% 

Per 
atsiskai-
tomąjį 
laikotarpį 
pasiekti 
rodikliai 

2008-2009 

Nuo BPD 
patvirtinimo 
iki ataskaitos 
pateikimo 
datos 
pasiekti 
rodikliai 

(2004–2009) 

Palyginti 
su BPD, 
% 

Palyginti su 
pasirašytose 
sutartyse 

suplanuotais 
rodikliais, % 

  
Išaugusi naujų žuvų rūšių produkcija (dalis nuo bendros 
akvakultūros produkcijos) 

% 10 8,7 87 6,8 6,8 68 78 

  Bendros sukurtos/išlaikytos darbo vietos (vyrų/moterų) vnt 350 651 186 101 629 180 97 
  iš jų: vyrų vnt 175 427 244 90 419 239 98 
          moterų vnt 175 224 128 11 210 120 94 
Poveikio rodikliai:                 

  
Akvakultūros produkcijos padid÷jimas 

t per metus 200 1525,6 763 807,0 1412,8 706 93 

  Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 180 78 43 80 99 55 127 
  iš jų: vyrų vnt 90 57 63 40 53 59 93 
          moterų vnt 90 21 23 40 46 51 219 
4.10 priemon÷                 
Pasiekimo rodikliai:                 

  Paremtų gamintojų organizacijų skaičius vnt 1 2 200 1 2 200 100 

  

Žvejai, kuriems suteiktos individualios išmokos (kompensacijos), 
žvejybos laivą, kuriame jie dirbo, atidavus į metalo laužą asm. 120 71 59 26 71 59 100 

  Įgyvendinti kolektyviniai projektai vnt 3 0 0 0 0 0 - 
Rezultato rodikliai:                 

  
Gamintojų organizacijų, kurių pripažinimas nebuvo panaikintas, 
skaičius 

vnt 1 2 200 0 2 200 100 

  Bendras sukurtų /išlaikytų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 115 3 3 3 3 3 100 
  iš jų: vyrų vnt 58 n.d. - n.d. n.d. - - 
          moterų vnt 57 n.d. - n.d. n.d. - - 
Poveikio rodikliai:                 

  Sukurtų / išlaikytų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) vnt 110 0 0 0 0 0 - 
5 PRIORITETAS                 
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Pagal pasirašytas 
paramos sutartis 
planuoti pasiekti 

rodikliai 

Per 2004–2009 m. pasiekti 
BPD rodikliai** 

Suplanuotų ir pasiektų 
rodiklių palyginimas 

  

Mat. 
vnt. 

BPD 
numatytų 
tikslų 

kiekybin÷ 
išraiška Kiekybin÷ 

išraiška 

Palygi-
nimas 
su BPD, 
% 

Per 
atsiskai-
tomąjį 
laikotarpį 
pasiekti 
rodikliai 

2008-2009 

Nuo BPD 
patvirtinimo 
iki ataskaitos 
pateikimo 
datos 
pasiekti 
rodikliai 

(2004–2009) 

Palyginti 
su BPD, 
% 

Palyginti su 
pasirašytose 
sutartyse 

suplanuotais 
rodikliais, % 

5.1 priemon÷                 
Pasiekimo rodikliai:                 

  Netaikomi - - - - - - - - 
Rezultato rodikliai:                 

  Netaikomi - - - - - - - - 
Poveikio rodikliai:                 

  Netaikomi - - - - - - - - 
5.2 priemon÷                 
Pasiekimo rodikliai:                 

  Netaikomi - - - - - - - - 
Rezultato rodikliai:                 

  Netaikomi - - - - - - - - 
Poveikio rodikliai:                 

  Netaikomi - - - - - - - - 
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Priedas Nr. 9. BPD priemonių ir ES struktūrinių fondų vidinis suderinamumas bei išorinis suderinamumas su kitų finansinių 
instrumentų parama 

Lentel÷je pateikiama BPD priedo informacija apie BPD priemonių ir ES struktūrinių fondų vidinį suderinamumą bei išorinį suderinamumą su kitų 
finansinių instrumentų parama.  

 
KOORDINAVIMAS SINERGIJA 

BPD priemon÷ 
 

ES struktūrinis 
fondas, kurio l÷šos 
skiriamos BPD 
priemonei 

Vidinis suderinamumas Išorinis suderinamumas Tik vidinis suderinamumas su: 

1.1 priemon÷. 
Transporto 
infrastruktūros 
prieinamumo ir 
paslaugų kokyb÷s 
gerinimas 

ERPF  Numatytas finansavimo iš 
ERPF ir Sanglaudos fondo 
koordinavimas 

 
Takoskyra: projekto vert÷ 
(daugiau nei 10 mln. eurų 
vert÷s) ir finansuojama veikla 
(transeuroponio transporto 
pl÷tra) 

• 1.3 priemone. Aplinkos kokyb÷s 
gerinimas ir žalos aplinkai 
prevencija 

• Visomis 3 prioriteto „Gamybos 
sektoriaus pl÷tra” priemon÷mis 

• Visomis 4 prioriteto „Kaimo pl÷tra 
ir žuvininkyst÷” priemon÷s 

 

Numatytas finansavimo iš 
ERPF koordinavimas su 
Tarptautiniu Ignalinos AE 
eksploatavimo nutraukimo 
r÷mimo fondu 

 
Takoskyra: finansuojama 
veikla (Lietuvos elektrin÷s 
energetinių blokų 
modernizavimo projektai ir 
aplinkosaugos priemonių 
diegimas šioje elektrin÷je) 

 

1.2 priemon÷. 
Energijos tiekimo 
stabilumo, 
prieinamumo ir 
didesnio 
energetikos 
efektyvumo 
užtikrinimas 

ERPF  

Numatytas finansavimo iš 
ERPF ir Sanglaudos fondo 
koordinavimas 

 
Takoskyra: projekto vert÷ 
(daugiau nei 10 mln. eurų 
vert÷s) ir pareišk÷jai (Vilniaus, 
Kauno ir Mažeikių elektrin÷s) 

• 3.1 priemone. Tiesiogin÷ parama 
verslui (aplinkosauginių priemonių 
diegimas įmon÷se ir 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimas) 

• 4.5 priemone. Miškų ūkis 
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KOORDINAVIMAS SINERGIJA 
BPD priemon÷ 

 

ES struktūrinis 
fondas, kurio l÷šos 
skiriamos BPD 
priemonei 

Vidinis suderinamumas Išorinis suderinamumas Tik vidinis suderinamumas su: 

1.3 priemon÷. 
Aplinkos kokyb÷s 
gerinimas ir žalos 
aplinkai prevencija 

ERPF Numatytas finansavimo 
iš ERPF ir EŽŪOGF 
Orientavimo dalies 
koordinavimas 
(įgyvendinant BPD 4.1, 
4.2 ir 4.4 priemonių 
veiklas) 
Takoskyra: pareišk÷jų 
tipas (iš ERPF 
finansuojami 
savivaldybių teikiami 
projektai)  

Numatytas finansavimo iš 
ERPF ir Sanglaudos fondo 
koordinavimas 

 
Takoskyra: gyvenviečių, 
kuriose finansuojamas 
geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo sistemų 
pl÷tra, dydis (iš ERPF 
finansuojami projektai 
gyvenamosiose teritorijose, 
kuriose gyvena mažiau kaip 
500 gyventojų) 

• 1.1 priemone. Transporto 
infrastruktūros prieinamumo ir 
paslaugų kokyb÷s gerinimas  

• 1.2 priemone. Energijos tiekimo 
stabilumo, prieinamumo ir 
didesnio energetikos efektyvumo 
užtikrinimas  

• 3.2 priemone.„Verslo aplinkos 
gerinimas” (aplinkos Direktyvų 
įgyvendinimas) 

• 3.4 priemone. Viešoji turizmo 
infrastruktūra ir paslaugos 

• 4.5 priemone. Miškų ūkis 
• 4.9 priemone. Vandens išteklių 

apsauga ir pl÷tra, žuvininkyst÷, 
žvejybos uosto įrengimai, žuvų 
perdirbimas, rinkodara ir žvejyba 
vidaus vandenyse 

• 5.2 priemone. Programos 
viešumas ir vertinimas (teritorijų 
planavimo dokumentų paruošimas 
apskričių viršininkų 
administracijoms, savivaldyb÷ms 
ir Lietuvos pasienio regionams) 

1.4 priemon÷. 
Sveikatos priežiūros 
įstaigų 
restruktūrizavimas 
ir modernizavimas 

ERPF   • 2.2 priemone. Darbo j÷gos 
kompetencijos ir geb÷jimo 
prisitaikyti prie pokyčių ugdymas 

1.5 priemon÷. 
Darbo rinkos, 
švietimo, profesinio 
mokymo, mokslo ir 
studijų institucijų 
bei socialinių 
paslaugų 
infrastruktūros 
pl÷tra (papildanti 

ERPF   • Su visomis 2 prioriteto 
„Žmogiškųjų išteklių pl÷tra” 
priemon÷mis (Ši infrastruktūros 
pl÷tros priemon÷ siejasi su 2 
prioriteto priemon÷mis ir yra 
pagrindin÷ jų įgyvendinimo 
sąlyga)  
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KOORDINAVIMAS SINERGIJA 
BPD priemon÷ 

 

ES struktūrinis 
fondas, kurio l÷šos 
skiriamos BPD 
priemonei 

Vidinis suderinamumas Išorinis suderinamumas Tik vidinis suderinamumas su: 

Europos socialinio 
fondo remiamas 
priemones) 
2.1 priemon÷. 
Įsidarbinimo 
geb÷jimų ugdymas  

 

ESF Numatytas finansavimo 
iš ESF koordinavimas 
tarp atskirų BPD 
priemonių 

 
Takoskyra: tikslin÷s 
grup÷s (pagal 2.1 
priemonę remiami 
bedarbiai ir asmenys, 
kuriems gresia 
nedarbas, o pagal 2.2 
priemonę numatomos 
investicijos į jau 
dirbančių asmenų 
ugdymą ir ji n÷ra 
taikoma bedarbiams)  

 • 1.5 priemone. Darbo rinkos, 
švietimo, profesinio mokymo, 
mokslo ir studijų institucijų bei 
socialinių paslaugų infrastruktūros 
pl÷tra  

• 2.2 priemone. Darbo j÷gos 
kompetencijos ir geb÷jimo 
prisitaikyti prie pokyčių ugdymas 

• 2.4 priemone. Mokymosi visą 
gyvenimą sąlygų pl÷tojimas  

 

2.2 priemon÷. 
Darbo j÷gos 
kompetencijos ir 
geb÷jimo 
prisitaikyti prie 
pokyčių ugdymas 

 

ESF Numatytas finansavimo 
iš ESF koordinavimas 
tarp atskirų BPD 
priemonių ir ESF 
finansavimo mokymams 
koordinavimas su 
EŽŪOGF Orientavimo 
dalies parama 
mokymams.  

 
Takoskyra: tikslin÷s 
grup÷s (pagal 2.1 
priemonę remiami 
bedarbiai ir asmenys, 
kuriems gresia 
nedarbas, pagal 2.2 
priemonę numatomos 
investicijos į jau 
dirbančių asmenų 

 • 1.5 priemone. Darbo rinkos, 
švietimo, profesinio mokymo, 
mokslo ir studijų institucijų bei 
socialinių paslaugų infrastruktūros 
pl÷tra  

• 2.1 priemone. Įsidarbinimo 
geb÷jimų ugdymas 

• 2.4 priemone. Mokymosi visą 
gyvenimą sąlygų pl÷tojimas 
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KOORDINAVIMAS SINERGIJA 
BPD priemon÷ 

 

ES struktūrinis 
fondas, kurio l÷šos 
skiriamos BPD 
priemonei 

Vidinis suderinamumas Išorinis suderinamumas Tik vidinis suderinamumas su: 

ugdymą ir ji n÷ra 
taikoma bedarbiams, o 
pagal 4.7 priemonę 
mokymų tikslin÷ grup÷ 
– ūkininkai) 

2.3 priemon÷. 
Socialin÷s atskirties 
prevencija ir 
socialin÷ integracija 

ESF   • 1.5 priemone. Darbo rinkos, 
švietimo, profesinio mokymo, 
mokslo ir studijų institucijų bei 
socialinių paslaugų infrastruktūros 
pl÷tra  

• 2.4 priemone. Mokymosi visą 
gyvenimą sąlygų pl÷tojimas 

2.4. priemon÷. 
Mokymosi visą 
gyvenimą sąlygų 
pl÷tojimas 

ESF   • Susijusios 1 prioriteto „Socialin÷s 
ir ekonomin÷s infrastruktūros 
pl÷tra” ir 2 prioriteto „Žmogiškųjų 
išteklių pl÷tra” priemon÷s 

2.5 priemon÷. 
Žmogiškųjų išteklių 
kokyb÷s gerinimas 
mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje 

ESF   • 1.5 priemone. Darbo rinkos, 
švietimo, profesinio mokymo, 
mokslo ir studijų institucijų bei 
socialinių paslaugų infrastruktūros 
pl÷tra  

• 3.1 priemone. Tiesiogin÷ parama 
verslui (MTTP veikla) 

• 3.2 priemone. Verslo aplinkos 
gerinimas (MTTP infrastruktūros 
sritis) 

3.1 priemon÷. 
Tiesiogin÷ parama 
verslui ir 3.4. 
priemon÷. Viešoji 
turizmo 
infrastruktūra ir 
paslaugos 

 
 
 

ERPF Numatytas finansavimo 
iš ERPF koordinavimas 
tarp atskirų BPD 
priemonių (turizmo 
skatinimo srityje) 

 
Takoskyra: projektų 
tipas (pagal BPD 3.4 
priemonę finansuojami 
viešieji, pelno 
negeneruojantys 
projektai) ir tinkami 

 • 2.2 priemone. Darbo j÷gos 
kompetencijos ir geb÷jimo 
prisitaikyti prie pokyčių ugdymas 

• 2.5 priemone. Žmogiškųjų išteklių 
kokyb÷s gerinimas mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityje  

• 3.2 priemone. Verslo aplinkos 
gerinimas  

• 3.3 priemone. Informacinių 
technologijų paslaugų ir 
infrastruktūros pl÷tra 

• 3.4 priemone. Viešoji turizmo 
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KOORDINAVIMAS SINERGIJA 
BPD priemon÷ 

 

ES struktūrinis 
fondas, kurio l÷šos 
skiriamos BPD 
priemonei 

Vidinis suderinamumas Išorinis suderinamumas Tik vidinis suderinamumas su: 

pareišk÷jai 
3.1 priemon÷. 
Tiesiogin÷ parama 
verslui ir 4.4 
priemon÷. Kaimo 
vietovių pritaikymo 
ir pl÷tros 
skatinimas 

ERPF Numatytas finansavimo 
iš ERPF ir EŽŪOGF 
Orientavimo dalies 
koordinavimas tarp 
atskirų BPD priemonių 
(turizmo skatinimo 
srityje) 
 
Takoskyra: 
finansuojama sritis 
(pagal 4.4 priemon÷s 
veiklą „ Kaimo turizmo 
ir amatų skatinimas“ 
finansuojami kaimo 
turizmo projektai) ir 
pareišk÷jai 

 
infrastruktūra ir paslaugos 

 

3.2 priemon÷. 
Verslo aplinkos 
gerinimas 

ERPF   • 2.5 priemone. Žmogiškųjų išteklių 
kokyb÷s gerinimas mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityje 

• 3.1 priemone. Tiesiogin÷ parama 
verslui 

• 3.3 priemone. Informacinių 
technologijų paslaugų ir 
infrastruktūros pl÷tra 

3.3 priemon÷. 
Informacinių 
technologijų 
paslaugų ir 
infrastruktūros 
pl÷tra 

ERPF   • Priemon÷ yra horizontalaus lygio, 
tod÷l ji paveiks daugelį kitų BPD 
priemonių įgyvendinimą. 

3.4 priemon÷. 
Viešoji turizmo 
infrastruktūra ir 
paslaugos  

 

ERPF Numatytas finansavimo 
iš ERPF koordinavimas 
tarp atskirų BPD 
priemonių (turizmo 
skatinimo srityje) kaip 
nurodyta prie 3.1 
priemon÷s aprašymo 

 • 1.1 priemone. Transporto 
infrastruktūros prieinamumo ir 
paslaugų kokyb÷s gerinimas 

• 1.3 priemone. Aplinkos kokyb÷s 
gerinimas ir žalos aplinkai 
prevencija 

• 2.2 priemone. Darbo j÷gos 
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KOORDINAVIMAS SINERGIJA 
BPD priemon÷ 

 

ES struktūrinis 
fondas, kurio l÷šos 
skiriamos BPD 
priemonei 

Vidinis suderinamumas Išorinis suderinamumas Tik vidinis suderinamumas su: 

 kompetencijos ir geb÷jimo 
prisitaikyti prie pokyčių ugdymas 

• 3.1 priemone. Tiesiogin÷ parama 
verslui 

• 4.4 priemone. Kaimo vietovių 
pritaikymo ir pl÷tros skatinimas 
 

4.1 priemon÷. 
Investicijos į žem÷s 
ūkio valdas 

 

EŽŪOGF  Numatytas finansavimo iš 
EŽŪOGF Orientavimo dalies 
koordinavimas su finansavimu 
iš EŽŪOGF Garantijų dalies 
(įgyvendinat kai kurias 2004–
2006 m. KPP priemones) 

 
  
 

• 4.2 priemone. Jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimas 

• 4.3 priemone. Žem÷s ūkio 
produktų perdirbimo ir rinkodaros 
gerinimas 

• 4.4 priemone. Kaimo vietovių 
pritaikymo ir pl÷tros skatinimas  

• 4.5 priemone. Miškų ūkis 
• 4.6 priemone. Leader+ pobūdžio 

priemon÷  
• 4.7 priemone. Mokymas  

4.2. priemon÷. 
Jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimas 

 

EŽŪOGF  Numatytas finansavimo iš 
EŽŪOGF Orientavimo dalies 
koordinavimas su finansavimu 
iš EŽŪOGF Garantijų dalies 
(įgyvendinat kai kurias 2004–
2006 m. KPP priemones) 

 

• 4.1 priemone. Investicijos į žem÷s 
ūkio valdas 

• 4.4 priemone. Kaimo vietovių 
pritaikymo ir pl÷tros skatinimas 

• 4.6 priemone. Leader+ pobūdžio 
priemon÷  

• 4.7 priemone. Mokymas  
4.3 priemon÷. 
Žem÷s ūkio 
produktų 
perdirbimo ir 
rinkodaros 
gerinimas 

EŽŪOGF  Numatytas finansavimo iš 
EŽŪOGF Orientavimo dalies ir 
SAPARD koordinavimas 

 
Takoskyra: pareišk÷jas, gavęs 
paramą pagal SAPARD 
programą, d÷l paramos pagal 
BPD 4.3 priemonę gali kreiptis 
ne anksčiau kaip po trejų metų 
po sutarties paramai gauti 
pagal SAPARD programos 
priemonę „Žem÷s ūkio ir žuvų 
produktų perdirbimo ir 

• 4.1 priemone. Investicijos į žem÷s 
ūkio valdas 

• 4.4 priemone. Kaimo vietovių 
pritaikymo ir pl÷tros skatinimas 
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KOORDINAVIMAS SINERGIJA 
BPD priemon÷ 

 

ES struktūrinis 
fondas, kurio l÷šos 
skiriamos BPD 
priemonei 

Vidinis suderinamumas Išorinis suderinamumas Tik vidinis suderinamumas su: 

rinkodaros tobulinimas“ 
pasirašymo. 

4.4 priemon÷. 
Kaimo vietovių 
pritaikymo ir 
pl÷tros skatinimas 

EŽŪOGF Numatytas finansavimo 
iš ERPF ir EŽŪOGF 
Orientavimo dalies 
koordinavimas tarp 
atskirų BPD priemonių 
(turizmo skatinimo 
srityje) kaip nurodyta 
prie 3.1 priemon÷s 
aprašymo 

 

Numatytas finansavimo iš 
EŽŪOGF Orientavimo dalies 
koordinavimas su finansavimu 
iš EŽŪOGF Garantijų dalies 
(įgyvendinat kai kurias 2004–
2006 m. KPP priemones) 

 

• 3.4 priemone. Viešoji turizmo 
infrastruktūra ir paslaugos 

• 4.1 priemone. Investicijos į žem÷s 
ūkio valdas 

• 4.2 priemone. Jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimas 

• 4.6 priemone. Leader+ pobūdžio 
priemon÷  

• 4.7 priemone. Mokymas  

4.5. priemon÷. 
Miškų ūkis 

 

EŽŪOGF  Numatytas finansavimo iš 
EŽŪOGF Orientavimo 
(finansuojama pagal BPD) ir 
Garantijų (finansuojama pagal 
2004–2006 m. KPP) dalių 
koordinavimas 

 
Takoskyra: finansuojama 
veikla (pagal BPD 4.5. 
priemonę nefinansuojamas 
žem÷s ūkio paskirties žem÷s 
apželdinimo mišku; 
finansuojama pagal KPP iš 
EŽŪOGF Garantijų dalies). 

• 4.1 priemone. Investicijos į žem÷s 
ūkio valdas 
 
 

4.6. priemon÷. 
LEADER+ pobūdžio 
priemon÷  

EŽŪOGF  Numatyta, kad priemon÷ 
siejasi ir su kitomis ES 
struktūrinių fondų 
programomis: INTERREG, 
EQUAL ir nacionalin÷mis KPP, 
tačiau takoskyra nenustatyta 

 

4.7 priemon÷ 
Mokymas  
 

EŽŪOGF Numatytas finansavimo 
iš EŽŪOGF Orientavimo 
dalies, skiriamo 
mokymams, 
koordinavimas su ESF 
finansavimu  

 
 

Priemon÷ susijusiu su visomis BPD 
ketvirtojo prioriteto priemon÷mis, 
skirtomis žem÷s ūkiui ir kaimo pl÷trai 
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KOORDINAVIMAS SINERGIJA 
BPD priemon÷ 

 

ES struktūrinis 
fondas, kurio l÷šos 
skiriamos BPD 
priemonei 

Vidinis suderinamumas Išorinis suderinamumas Tik vidinis suderinamumas su: 

 
Takoskyra: tikslin÷s 
grup÷s (pagal 4.7 
priemonę mokymų 
tikslin÷ grup÷ – 
ūkininkai ir kiti fiziniai 
asmenys, užsiimantys 
žem÷s ūkio, 
miškininkyst÷s ar 
alternatyvia žem÷s 
ūkiui veikla) 

4.8 priemon÷. 
Veikla, susijusi su 
žvejybos laivynu 

 

ŽOFP   • 1.3 priemone. Aplinkos kokyb÷s 
gerinimas ir žalos aplinkai 
prevencija 

• 3.2 priemone. Verslo aplinkos 
gerinimas  

• 4.10 priemone. Kita veikla 
(susijusi su žuvininkyste) 

4.9 priemon÷. 
Vandens išteklių 
apsauga ir pl÷tra, 
žuvininkyst÷, 
žvejybos uosto 
įrengimai, žuvų 
perdirbimas, 
rinkodara ir žvejyba 
vidaus vandenyse 

ŽOFP   • 1.2 priemone. Energijos tiekimo 
stabilumo, prieinamumo ir 
didesnio energetikos efektyvumo 
užtikrinimas 

• 1.3 priemone. Aplinkos kokyb÷s 
gerinimas ir žalos aplinkai 
prevencija 

• 3.1 priemone. Tiesiogin÷ parama 
verslui 

• 3.2 priemone. Verslo aplinkos 
gerinimas  

4.10 priemon÷. Kita 
veikla (susijusiu su 
žuvininkyste)  

 

ŽOFP   • 2.2 priemone. Darbo j÷gos 
kompetencijos ir geb÷jimo 
prisitaikyti prie pokyčių ugdymas 

• 3.1 priemone. Tiesiogin÷ parama 
verslui 

• 4.8 priemone. Veikla, susijusi su 
žvejybos laivynu 

5.1 priemon÷. 
Parama programos 

ERPF   • Ši priemon÷ įtakos visų BPD 
priemonių kokybiškam ir 
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KOORDINAVIMAS SINERGIJA 
BPD priemon÷ 

 

ES struktūrinis 
fondas, kurio l÷šos 
skiriamos BPD 
priemonei 

Vidinis suderinamumas Išorinis suderinamumas Tik vidinis suderinamumas su: 

parengimui, 
valdymui, priežiūrai 
ir kontrolei (ERPF) 

 

efektyviam įgyvendinimui, kadangi 
bus suteikiama l÷šų planavimo, 
priežiūros, vertinimo ir kontrol÷s 
procesams organizuoti ir vykdyti. 

5.2 priemon÷. 
Programos 
viešumas ir 
vertinimas (ESF) 

ESF   • Ši priemon÷ įtakos finansavimo 
galimybių pagal visas BPD 
priemones viešumui ir visuomen÷s 
informavimui apie jų rezultatus.  

Šaltinis: Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento priedas (2008-12-23 datos versija) 
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Priedas Nr. 10. Priežiūros komiteto Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo 
programavimo dokumento įgyvendinimo priežiūrai atlikti 2008-2009 metais 
priimti nutarimai  

 
 
 
 
 
 
 
 


