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Renginio tikslai

• Aktualiuose tematinių tikslų investiciniuose prioritetuose
identifikuoti esminius socio-ekonominius bei viešosios politikos
pokyčius, kurių bus siekiama ES struktūrinės paramos investicijų
pagalba 2014-2020 m. laikotarpiu;

• Atsižvelgiant į identifikuotus pokyčius ir pasirinktus investicinius
prioritetus, inicijuoti vieningos specifinių (konkrečių) uždavinių
struktūros sukūrimą.



Renginio eiga

Grupinės diskusijos pagal tematinius tikslus, kurių metu bus:

1) pateiktas pradinis turimo ministerijų indėlio į veiksmų programos
projektą įvertinimas;

2) pristatyta alternatyvi vertintojų nuomonė ir pasiūlymai dėl galimų
esminių pokyčių;

3) siekiama koordinuotai identifikuoti ir aptarti siekiamus pokyčius ir
galimą juos atitinkančių specifinių (konkrečių) uždavinių formulavimą
kiekvieno investicinio prioriteto atveju.



Ministerijų indėlis į veiksmų programos projektą: 

• Pasirinkti 49 investiciniai prioritetai;

• Suformuluoti 174 specifiniai uždaviniai;

TAČIAU:

• Skiriasi specifinio uždavinio traktavimas: pokytis vs priemonė;

• Skiriasi požiūris į VP specifinio uždavinio formuluotės atitikimą NPP
uždaviniams;

• Skiriasi institucijų pasirengimas programavimo procesui ir galimybės
naudotis praeities pamokomis ir įrodymais.



EK veiksmų programos rengimo gairės:
specifinio uždavinio formulavimas ir aprašymas

Specifinis uždavinys turėtų:

• rodyti siekiamą pokytį arba rezultatą;

• atitikti investicinį prioritetą ir remiamų intervencijų pobūdį (ESF, ERPF,
SaF);

• neturėti platesnės reikšmės nei investicinis prioritetas.

Specifinio uždavinio pagrindimas turėtų:

• aiškiai įvardyti sprendžiamas problemas;

• pateikti svarius įrodymus (statistinius ir kitus duomenis).



EK gairės dėl VP rengimo: 
veiklų tipų ir pavyzdžių aprašymas

• Pagrindiniai veiklų tipai/pavyzdžiai (pvz. mokymai);

• Viena veikla gali prisidėti prie kelių to paties IP
specifinių uždavinių;

• Informacija apie tikslines grupes, teritorijas bei
paramos gavėjų tipus (jei tinkama);

• Informacija apie horizontaliųjų principų (lyčių lygybė ir
nediskriminavimas, tvari plėtra) įgyvendinimą;

• Trumpas kitų galimų veiklų paminėjimas.



Ministerijų indėlis į veiksmų programos projektą:
tipinės problemos 

• Pernelyg smulkūs specifiniai uždaviniai;

• Nekonkretūs specifiniai uždaviniai;

• Netinkamas tiesioginis NPP uždavinių formuluočių

perkėlimas;

• Specifiniai uždaviniai ir veiklos neatitinka IP finansuojamų

intervencijų pobūdžio;

• Horizontalių sričių integravimas.



Pranešimo planas

• Paklausos ir pasiūlos pusių apjungimas MTEP ir inovacijų 
srityje;

• Intervencijų logikos aiškumo ir vidinio jos nuoseklumo 
vertinimas: pradiniai teiginiai;

• Siūlomi pokyčiai: galimi pokyčiai, konkrečių uždavinių 
struktūra, plėtros poreikiai ir potencialas, praeities 
pamokos;

• Sekantys žingsniai.



1 tematinio tikslo pradinė intervencijų logika



Pradiniai teiginiai dėl intervencijų logikos 
korektiškumo ir aiškumo

Stiprybės:

Iš esmės pagal 1 ir 2 IP planuojamos intervencijos atitinka 
Europos Komisijos gaires (verslo investicijų į MTEP, inovacijų 
ir verslumo kultūrą skatinimas, ryšių tarp verslo ir mokslo 
stiprinimas, bendradarbiavimo ir tarptautiškumo skatinimas, 
MTI infrastruktūros tobulinimas).



Pradiniai teiginiai dėl intervencijų logikos (2)
Silpnybės:

1 IP
• Uždavinys „Skatinti MTEP infrastruktūros plėtrą“ nepakankamai atitinka

specifinio uždavinio formuluotėms keliamo reikalavimo;
• Uždavinys „Remti MTEP veiklas“ ir jo veiklos, nenumatančios rezultatų

komercinimo/panaudojimo versle, neatitinka iš ERPF finansuojamo IP
intervencijų pobūdžio.

2 IP
• Uždaviniai „Kurti mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimo paskatas“,

„Formuoti inovacijų paklausą“ nepakankamai atitinka specifinio uždavinio
formuluotėms keliamo reikalavimo;

• Dubliuojamos pagal kitus TT IP planuojamos veiklos, kartais rezultato
rodikliai neatitinka EK gairių, didelis rezultato rodiklių skaičius pagal
uždavinį „Skatinti žinių ir technologijų perdavimą, MTEP rezultatų
komercinimą“.



Pradiniai teiginiai dėl vidinio nuoseklumo

• 2 IP ŪM uždavinius „Formuoti inovacijų paklausą“, „Kurti
mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimo paskatas“,
„Skatinti verslo procesų ir technologinių pajėgumų
tobulinimą“ galima apjungti į vieną;

• 2 IP ŪM uždaviniai „Formuoti inovacijų paklausą“, „Kurti
mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimo paskatas“,
„Skatinti verslo procesų ir technologinių pajėgumų
tobulinimą“ persidengia su ŠMM pateiktu uždaviniu
„Skatinti žinių ir technologijų perdavimą, MTEP rezultatų
komercinimą“.



Pradiniai teiginiai dėl vidinio nuoseklumo (2)

• MTEP veiklų skatinimas galėtų būti siejamas su mokslinių
tyrimų gebėjimais viešajame sektoriuje ir tyrimais versle
(pagal 1 TT 1 ir 2 IP), taip pat numatomas pagal 10 TT 3 IP;

• Pagal 1 TT 2 IP numatomas netechnologinių inovacijų
diegimas gali būti planuojamas pagal 3 TT 4 IP.



Galimi pokyčiai: 1 ir 2 IP uždavinių struktūra
1 IP uždavinys:

• Plėtoti MTEP infrastruktūrą ir gebėjimus aukšto lygio moksliniams
tyrimams atlikti sumanios specializacijos srityse.

2 IP uždaviniai:

• (A) Skatinti verslo-mokslo bendradarbiavimą, siekiant perduoti
žinias ir technologijas bei komercinti mokslinių tyrimų rezultatus bei
(B) skatinti MTEP ir inovacijų paklausą, siekiant didinti privataus
sektoriaus investicijas;

• Skatinti vertės kūrimo tinklų plėtrą ir integraciją į tarptautinius
tinklus siekiant didinti verslo įmonių MTEP ir inovacijų potencialą.



Pirmojo TT uždavinių loginis modelis
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Galimas loginio modelio pagrindimas



Pirmojo uždavinio turinys
Šalies poreikiai: 
• Atviros prieigos centrų ir kompetencijos centrų infrastruktūros plėtra

sumanios specializacijos srityse, mokslinių tyrimo infrastruktūrų (MTI)
integracija į Europos MTI (atsižvelgiant į Lietuvos mokslinį potencialą).

Plėtros potencialas: 
• MTEP infrastruktūros atvėrimas. Baigus įgyvendinti slėnių atviros prieigos

MTEP infrastruktūros kūrimo projektus, išorės vartotojams numatoma
suteikti 30% viso atviros prieigos centrų darbo laiko.

• Integracija į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras. Vadovaujantis
mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžiu planuojama iki 2020 m.
integruotis į 4 tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras, svarstomos
investicijų į kaimyninių valstybių vystomas mokslinių tyrimų infrastruktūras
galimybės.

• Sumani specializacija. Vadovaujantis sumanios specializacijos prioritetais
planuojamas kompetencijos centrų slėnių tematinėse srityse kūrimas.

Tai padės integruotis į ES mokslinių tyrimų erdvę, sukurti gebėjimus vykdyti
aukšto lygio mokslnius tyrimus, perduoti žinias ir technologijas verslui, t. t.



Pirmojo uždavinio turinys (2)

Praeities pamokos:
• Žmogiškųjų išteklių trūkumas ir gebėjimų stoka užtikrinti

sukurtos infrastruktūros efektyvų panaudojimą.
Kompetencijos centrų santykis su kita MTEP ir inovacijų
infrastruktūra. Nevienodas Lietuvos mokslinis potencialas
atskirose mokslo srityse ir pasirengimas dalyvauti Europos
MTI.



Antrojo uždavinio turinys
Šalies poreikiai:
• Technologijų ir žinių perdavimo procesų tobulinimas, MTEP rezultatų

komercinimo apimčių augimas, inovacinę veiklą vykdančių įmonių
skaičiaus augimas, verslo įmonių sektoriaus išlaidų MTEP didėjimas.

Plėtros potencialas:
• Verslo išlaidos MTEP. Planuojama iki 2020 m. verslo išlaidas MTEP,

palyginti su BVP, padidinti iki 1%.
• Įmonių inovatyvumas. Numatoma iki 2016 m. inovacinę veiklą vykdančių

įmonių dalį (palyginti su visomis įmonėmis) padidinti iki 40%.
• Komercinimo apimtys. Keliamas tikslas Lietuvos subjektų pateiktų

tarptautinių ir Europos patentų skaičių iki 2016 m. padidinti iki 150.
• Tarpsektoriškumas. Siekiama, kad pagal universitetų ir verslo

bendradarbiavimo apimtis (iš 144 šalių) Lietuva 2020 m. užimtų 12 vietą.



Antrojo uždavinio turinys (2)

Praeities pamokos:
• Nepakankamas dėmesys „minkštosioms“ MTEP ir

inovacijų skatinimo priemonėms, ribotos paskatos didinti
MTEP ir inovacijų paklausą, neefektyvi mokslo ir
technologijų perdavimo infrastruktūros plėtra,
nepakankama teikiamų paslaugų kokybė.



Trečiojo uždavinio turinys
Šalies poreikiai: 
• Verslo įmonių (šalies ir užsienio) tinklaveika, klasterių ir kitų partnerystės

tinklų potencialo stiprinimas, tarptautiškumo didinimas

Plėtros potencialas: 
• Verslo MTEP potencialas. Planuojama didinti tyrėjų įsidarbinimą verslo

sektoriuje – iki 2020 m. verslo įmonėse turėtų dirbti 4 tūkst. tyrėjų.
• Produkto ir rinkodaros novatorystė. Numatoma skatinti inovatyvių įmonių

investicijas į MTEP veiklas, o ne įrangos įsigijimą.
• Sumani specializacija. Numatoma skatinti klasterizaciją srityse,

identifikuotose sumanios specializacijos strategijoje.

Tai stiprins MV ir didelių (nacionalinių ir užsienio) įmonių bendradarbiavimą,
vertės kūrimo tinklų plėtrą ir integraciją į tarptautinius tinklus, žinių ir
technologijų perdavimą (TUI), taip didinant MTEP ir inovacijų pajėgumus
privačiame sektoriuje ir verslo išlaidas.



Trečiojo uždavinio turinys (2)

Praeities pamokos: 
• Sistemiškumo trūkumas įgyvendinant MTEP ir inovacijų

skatinimo priemones ir dirbtinai sukurta konkurencija tarp
priemonių; nepakankamas dėmesys „trečiosios kartos“
arba „horizontaliosios“ inovacijų politikos priemonėms ir
mažas jų mastas.



Ex-ante sąlygų įvertinimas

Parengta sumaniajai specializacijai skirta strategija (maža dalimi 
įgyvendinta):
- Prioritetinių MTEP ir inovacijų raidos krypčių ir jų konkrečių prioritetų 
nustatymo procesas, prioritetai planuojami iki šių metų pabaigos; 
- Kartu su prioritetais turi būti nustatyti finansiniai ištekliai, skirti strategijai 
įgyvendinti.  
Parengtas daugiametis biudžeto ir investavimo prioritetų planas 

(neįgyvendinta):
  - Ūkio ministerija planuoja parengti Lietuvos inovacijų 2014-2020 m. 
programą ir ją susieti su sumanios specializacijos kryptimis, kurioje bus 
nustatytas biudžetas ir prioritetai (daugiau informacijos apie šios programos 
pobūdį, neaišku, ar šis dokumentas gali geriausiai įvykdyti šią sąlygą)
- Galimybė indikatyvų planą pateikti sumaniosios specializacijos strategijoje 
(finansinių išteklių dalyje) arba atitinkamame NPP priede, ypač jeigu šis 
planas turi apimti ne tik ES struktūrinę paramą, bet ir nacionalines 
investicijas. 



Diskusijos rezultatai
• 1 tematinio tikslo (TT) uždavinių skaičius sumažintas iki 3, pakeistos

uždavinių formuluotės;

• Uždavinys „Remti MTEP veiklas“ išskaidytas į tris dalis – gebėjimų vykdyti
aukštos kokybės mokslinius tyrimus ugdymas patenka po 1 TT 1 IP
uždaviniu, taikomieji moksliniai tyrimai, kurie bus naudojami versle – po 1
TT 2 IP 1 uždaviniu, kitos MTEP veiklos – po 10 TT 3 IP.

• Atskiras uždavinys, kuriuo siekiama didinti verslo išlaidas MTEP,
neformuluojamas. Šio rezultato planuojama siekti skatinant MTEP
rezultatų komercinimą ir didinant inovacijų paklausą (1 TT 2 IP 1 uždavinys)
bei … (1 TT 2 IP 2 uždavinys) .

• Kultūros paveldo tyrimai pilnai neatitinka 1 TT ir IP turinio, todėl
svarstytinas šios veiklos finansavimas pagal kitus TT.

• Klasterizaciją numatoma skatinti tiek per 1 TT 2 IP, tiek per 3 TT uždavinius,
pagal 1 TT remiant mokslinio potencialo turinčių įmonių klasterizaciją.



Sekantys žingsniai

• Intervencijų logikos atnaujinimas, remiantis ex-ante 
vertinimo diskusijos ir konsultacijų su EK rezultatais (FM 
nustatytais terminais);

• Veiksmų programos prioritetų aprašymas: specifiniai 
uždaviniai ir veiklų tipai bei pavyzdžiai (FM nustatytais 
terminais pagal EK/FM gaires).



2 TEMATINIS TIKSLAS

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

2013 m. balandžio 16 d. 



Renginio tikslai

• Aktualiuose tematinių tikslų investiciniuose
prioritetuose identifikuoti esminius socio-
ekonominius bei viešosios politikos pokyčius, kurių
bus siekiama ES struktūrinės paramos pagalba 2014-
2020 m. laikotarpiu;

• Atsižvelgiant į identifikuotus pokyčius ir pasirinktus
investicinius prioritetus, inicijuoti vieningos
specifinių (konkrečių) uždavinių struktūros
sukūrimą.



Renginio eiga

Grupinės diskusijos pagal tematinius tikslus, kurių metu bus:

1) pateiktas pradinis turimo ministerijų indėlio į veiksmų
programos projektą įvertinimas;

2) pristatyta vertintojų nuomonė ir pasiūlymai dėl galimų
esminių pokyčių;

3) siekiama koordinuotai identifikuoti ir aptarti siekiamus
pokyčius ir galimą juos atitinkančių specifinių
(konkrečių) uždavinių formulavimą kiekvieno investicinio
prioriteto atveju.



Ministerijų indėlis į veiksmų programos projektą: 

• Pasirinkti 49 investiciniai prioritetai;

• Suformuluoti 174 specifiniai uždaviniai;

TAČIAU:

• Skiriasi specifinio uždavinio traktavimas: pokytis vs
priemonė;

• Skiriasi institucijų pasirengimas programavimo procesui ir
galimybės naudotis praeities pamokomis ir įrodymais



EK veiksmų programos rengimo gairės:
specifinio uždavinio formulavimas ir aprašymas

Specifinis uždavinys turėtų:

• rodyti siekiamą pokytį arba rezultatą;

• atitikti investicinį prioritetą ir remiamų intervencijų pobūdį (ESF,
ERPF);

• neturėti platesnės reikšmės nei investicinis prioritetas.

Specifinio uždavinio pagrindimas turėtų:

• aiškiai įvardyti sprendžiamas problemas;

• pateikti svarius įrodymus (statistinius ir kitus duomenis).



EK gairės dėl VP rengimo: 
veiklų tipų ir pavyzdžių aprašymas

• Pagrindiniai veiklų tipai/pavyzdžiai (pvz. mokymai);

• Viena veikla gali prisidėti prie kelių to paties IP
specifinių uždavinių;

• Informacija apie tikslines grupes, teritorijas bei
paramos gavėjų tipus (jei tinkama);

• Informacija apie horizontaliųjų principų (lyčių lygybė
ir nediskriminavimas, tvari plėtra) įgyvendinimą;

• Trumpas kitų galimų veiklų paminėjimas.



Ministerijų indėlis į veiksmų programos projektą:
tipinės problemos 

• Pernelyg smulkūs specifiniai uždaviniai;

• Nekonkretūs specifiniai uždaviniai;

• Specifiniai uždaviniai ir veiklos neatitinka IP

finansuojamų intervencijų pobūdžio;

• Horizontalių sričių integravimas.



Pranešimo planas

• Trumpas bendros investicinės logikos pristatymas

• Aptarsime kiekvieną investicinį prioritetą

• Tiek IVPK, tiek ir kitų ministerijų indėliai



1. Plačiajuosčio 
ryšio diegimo 

plėtra ir sparčiųjų 
tinklų plėtojimas 

<...>

2. IRT produktų ir 
paslaugų, 

elektroninės 
prekybos 

tobulinimas ir IRT 
paklausos didinimas

3. Taikomųjų IRT 
e. valdžios, 

e. mokymosi, 
e. įtraukties, 
e.kultūros ir 
e. sveikatos 
programų 

tobulinimas

2. Informacinių 
ir ryšių 

technologijų 
prieinamumo, 

naudojimo 
didinimas ir 

kokybės 
gerinimas

1.1. Kurti <...> IRT infrastruktūrą šalyje, 
užtikrinant visų šalies gyventojų galimybes 

ja naudotis

1.2 Užtikrinti IRT infrastruktūros apsaugą

1.3 Užtikrinti <...> valstybės informacinių 
išteklių ir bendro naudojimo 

infrastruktūros plėtrą

2.1  Skatinti ūkio subjektus diegti ir 
naudoti IRT, takyti IRT sprendimų 

teikiamas galimybes versle

3.1 Kurti <...> aktualias elektronines 
paslaugas

3.2 Plėtoti elektroninės sveikatos 
paslaugas ir sprendimus

3.3 Diegti IRT sprendimus, skirtus 
užtikrinti piliečių įtraukimą į valstybės 

valdymą <...>
3.4 Užtikrinti lietuvių tautos identiteto 

išsaugojimą globalioje elektroninėje 
erdvėje



1 IP: Plačiajuosčio ryšio diegimo plėtra ir sparčiųjų tinklų 
plėtojimas ir naujų technologijų ir skaitmeninės ekonomikos 

tinklų pasirinkimo rėmimas (ERPF)

• Svarbiausi iššūkiai ir pokyčių galimybės:
– Lietuva vis dar atsilieka nuo ES vidurkio pagal plačiajuosčio ryšio 

prieinamumą ir plačiajuosčio ryšio prieigą turinčių namų ūkių dalį

– Naujos kartos prieigos (NGA) ryšio infrastruktūros plėtra. NGA yra 
būtinas norint teikti inovatyvias paslaugas, kurioms reikalinga 
ryšio simetrija (t. y. panašus duomenų išsiuntimo ir atsisiuntimo 
greitis) ir trumpesnė delsa (angl. latency), įskaitant debesų 
kompiuterijos paslaugas, el. sveikatos paslaugos ir t. t. Lietuvoje 
šiuo metu nėra oficialiai vertinamas NGA prieinamumo lygis, tik 
plačiajuosčio ryšio prieinamumo rodiklis

– Saugumas internete ateityje taps vienu iš svarbiausių iššūkių –
ypač kalbant apie kritinę IRT infrastruktūrą



• 1.1.1 Naujos kartos prieigos 
(NGA) ryšio infrastruktūros 
plėtra <...>: ar finansuoti 
„paskutinę mylią“? = būtina 
NGA plėtros programa  

• 1.1.3 (VIPT) + KM pasiūlymas: 
perkelti prie 2IP (IRT produktų 
ir paslaugų paklausos 
didinimas) �

1.1. Kurti pažangią, 
tolygią ir prieinamą 
IRT infrastruktūrą 

šalyje, užtikrinant visų 
šalies gyventojų 

galimybes ja naudotis

1.2 Užtikrinti IRT 
infrastruktūros 

apsaugą

1.3 Užtikrinti saugios, 
patikimos, sąveikios 

valstybės informacinių 
išteklių ir bendro 

naudojimo 
infrastruktūros plėtrą



• 1.2.1 Ypatingai svarbios valstybės IRT 
infrastruktūros apsaugos priemonių 
diegimas

• Labai aiškus poreikis, bet  diskutuotinas 
rodiklis: „Gyventojų, susidūrusių su saugos 
problemomis bendraudami su valstybės ir 
savivaldybių institucijomis ir įstaigomis 
internetu, dalis (procentais)“ 1      1

1.1. Kurti pažangią, 
tolygią ir prieinamą IRT 

infrastruktūrą šalyje, 
užtikrinant visų šalies 

gyventojų galimybes ja 
naudotis

1.2 Užtikrinti IRT 
infrastruktūros apsaugą

1.3 Užtikrinti saugios, 
patikimos, sąveikios 

valstybės informacinių 
išteklių ir bendro 

naudojimo 
infrastruktūros plėtrą

Galimi rodikliai (kibernetinio saugumo programa)

100 proc. valstybės informacinių išteklių atitinka 
saugos reikalavimus.

80 proc. Lietuvos gyventojų saugiai jaučiasi 
kibernetinėje erdvėje.



• 1.3.1 Viešojo sektoriaus bendro 
naudojimo IRT infrastruktūros 
optimizavimo, sąveikumo ir 
saugumo priemonių diegimas: 
uždavinį ir veiklą perkelti prie 
taikomųjų IRT sprendimų �

1.1. Kurti pažangią, 
tolygią ir prieinamą 
IRT infrastruktūrą 

šalyje, užtikrinant visų 
šalies gyventojų 

galimybes ja naudotis

1.2 Užtikrinti IRT 
infrastruktūros 

apsaugą

1.3 Užtikrinti saugios, 
patikimos, sąveikios 

valstybės informacinių 
išteklių ir bendro 

naudojimo 
infrastruktūros plėtrą



2. IRT produktų ir paslaugų, elektroninės prekybos tobulinimas 
ir IRT paklausos didinimas (ERPF)

• Svarbiausi iššūkiai ir pokyčių galimybės:
– Gyventojų tarpe ryškėja skirtis: ta visuomenės dalis, kuri jau naudojasi 

kompiuteriu ir internetu, tai daro santykinai labai efektyviai, viršydama 
ES vidurkį, tačiau kartu išlieka gerokai didesnė už ES vidurkį niekada 
internetu nesinaudojusių gyventojų dalis

– įmonių tarpe kompiuterių ir interneto naudojimo rodikliai jau pasiekė ar 
net aplenkė ES vidurkį, nors Lietuvoje prasčiau išnaudojamos 
naudojamos tam tikros IRT siūlomos galimybės (ERP, CRM). 

– Europos komisija pabrėžia būtinybę skatinti interneto ir el. paslaugų 
naudojimą (pažeidžiamose grupėse); remti IRT sprendimų diegimą 
įmonėse – ypač tokių sprendimų, kurie padėtų padidinti produktyvumą 
kaimo vietovėse veikiančiose įmonėse 



2.1  Skatinti ūkio 
subjektus diegti ir 
naudoti IRT, taikyti 

IRT sprendimų 
teikiamas galimybes 

versle

2.2 Didinti IRT 
paklausą ir mažinti 

skaitmeninę atskirtį, 
plėtojant gyventojų 

gebėjimus ir 
galimybes naudotis 
šiuolaikinėmis IRT 

priemonėmis

• 2.1.1 IRT priemonių diegimo verslo 
įmonėse skatinamas, remiant naujų verslui 
skirtų e. produktų ir e. paslaugų kūrimą. 
Kokia intervencijos logika – ar trūksta 
verslui skirtų el. produktų ir paslaugų? 

• Būtina sąveika su ŪM ir ŠMM 
koordinuojamomis priemonėmis.

• 2.1.2 Viešojo sektoriaus informacijos 
pakartotinio panaudojimo, verslui kuriant 
komercinius ir nekomercinius 
skaitmeninius produktus ir paslaugas 
sprendimų rėmimas. Labai svarbi veikla; 
būtini tiek reguliaciniai, tiek investiciniai 
sprendimai, pvz. data.gov

• Būtina diskusija dėl to, ar verta naudoti 
viešąsias investicijas verslo skatinimui šioje 
srityje. Šis klausimas taip pat aktualus ir 
3.4 uždaviniui



2.1  Skatinti ūkio 
subjektus diegti ir 
naudoti IRT, taikyti 

IRT sprendimų 
teikiamas galimybes 

versle

2.2 Didinti IRT 
paklausą ir mažinti 

skaitmeninę atskirtį, 
plėtojant gyventojų 

gebėjimus ir 
galimybes naudotis 
šiuolaikinėmis IRT 

priemonėmis

• 2.2.1  Viešųjų prieigos prie interneto taškų 
šalies viešosiose bibliotekose 
infrastruktūros atnaujinimas. Veikla 
tinkama, tik reiktų užtikrinti kad būtų 
palaikoma bibliotekų darbuotojų 
kompetencija

• 2.2.2. Lietuvos gyventojų elektroninių 
gebėjimų plėtojimas  panaudojant viešųjų 
prieigos prie interneto taškų infrastruktūrą 
(ESF)
– Derinimas: sutarti su ŠMM ir SADM. 
– Patirtis: pasimokyti iš SADM patirties.
– Priemonių pasirinkimas/ įvairovė: 

bendruomenių įgalinimas. Pilotiniai projektai? 
Soc. inovacijos?

• 2.2.3 arba 2.3.1. Gyventojų saugumo 
internete didinimas. Naujai atkelta 
veikla, pernelyg bendrai suformuluota

• ERDF ir ESF investicijos viename 
uždavinyje; ESF investicijas reiktų išskirti į 
atskirą uždavinį



Taikomųjų IRT e. valdžios, e. mokymosi, e. įtraukties, 
e.kultūros ir e. sveikatos programų tobulinimas (ERPF)

• Svarbiausi iššūkiai ir pokyčių galimybės:
– Gyventojų naudojimasis viešosiomis paslaugomis LT vis dar 

atsilieka nuo ES vidurkio 

– El. paslaugų perkėlimo lygis atsilieka nuo ES vidurkio. Situacija 
Lietuvoje gerėja, tačiau kai kurios kitos ES narės tobulėja ne 
mažiau sparčiai 

– Žemas savivaldos viešųjų paslaugų perkėlimo į el. erdvę lygis

– Fragmentuota viešoji IRT infrastruktūra 

– Vyrauja popierinių dokumentų mainai

• EK pabrėžia, kad palaikys tolesnes investicijas el. 
paslaugų srityje, ypač gerinant šių paslaugų 
prieinamumą piliečiams



3.1  Kurti technologiškai 
pažangias, į vartotoją 

orientuotas, visuomenei 
aktualias elektronines 

paslaugas

3.2 Plėtoti elektroninės 
sveikatos paslaugas ir 

sprendimus

3.3 Diegti IRT sprendimus, skirtus 
užtikrinti piliečių įtraukimą į 
valstybės valdymą ir politinį 

gyvenimą bei skatinančius viešojo 
administravimo atvirumą ir 

atsakomybę

3.4 Užtikrinti Lietuvos 
kultūros išsaugojimą 

globalioje elektroninėje 
erdvėje

• 3.1 uždaviniui pateikti papildomi ministerijų 
pasiūlymai: el. sveikatos ir kultūros srityje. 

• Svarbiausias iššūkis – investuoti taip, kad 
tinkamai pasinaudoti jau sukurtais 
valstybės informaciniais ištekliais

• Nėra akivaizdu ar planuojama investuoti į 
savivaldos viešąsias paslaugas

• Klausimas SAM: kas turima omenyje: 
„Sveiką gyvenseną skatinančios bei 
sveikatos raštingumą didinančios IRT 
viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir 
plėtra, taikant universalaus dizaino 
principą“        SAM siūlomas veiklas kelti 
prie el. sveikatos uždavinio; SAM turėtų 
patikslinti, kur konkrečiai planuojama 
nukreipti investicijas 



3.1  Kurti technologiškai 
pažangias, į vartotoją 

orientuotas, visuomenei 
aktualias elektronines 

paslaugas

3.2 Plėtoti elektroninės 
sveikatos paslaugas ir 

sprendimus

3.3 Diegti IRT sprendimus, skirtus 
užtikrinti piliečių įtraukimą į 
valstybės valdymą ir politinį 

gyvenimą bei skatinančius viešojo 
administravimo atvirumą ir 

atsakomybę

3.4 Užtikrinti Lietuvos 
kultūros išsaugojimą 

globalioje elektroninėje 
erdvėje

Užtikrinti saugios, patikimos, 
sąveikios valstybės informacinių 

išteklių ir bendro naudojimo 
infrastruktūros plėtrą 

• Perkelti el. demokratijos 
veiklas prie 1 uždavinio: el. 
paslaugų �



3.1  Kurti technologiškai 
pažangias, į vartotoją 

orientuotas, visuomenei 
aktualias elektronines 

paslaugas

3.2 Plėtoti elektroninės 
sveikatos paslaugas ir 

sprendimus

3.4 Užtikrinti Lietuvos 
kultūros išsaugojimą 

globalioje elektroninėje 
erdvėje

3.3 Užtikrinti saugios, 
patikimos, sąveikios valstybės 
informacinių išteklių ir bendro 

naudojimo infrastruktūros 
plėtrą 

• 3.4 uždavinys (ankstesnė formuluotė: 
„Užtikrinti lietuvių tautos identiteto 
išsaugojimą globalioje elektroninėje 
erdvėje“) yra labai bendras. Iš esmės 
siekiama užtikrinti, kad Lietuvos kultūros 
paveldas būtų prieinamas internete �

• KM siūlomą veiklą: „Remti užsienio 
lietuvių tautinės tapatybės išlaikymą ir 
įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą 
skatinančias iniciatyvas“ patikslinti: kokia 
problema ir ją pagrindžiantys faktai? 
Kokias veiklas reiktų finansuoti? Ar tai 
yra IRT veiklos?  



Ex-ante sąlygų įgyvendinimas

• „A strategic policy 
framework for digital 
growth, for instance, within 
the national or regional 
innovation strategic policy 
framework for smart 
specialisation <...>“

• A national and/or regional 
NGA Plan is in place

• Planuojama išspręsti per 
Lietuvos informacinės 
visuomenės plėtros 
programos atnaujinimą

• Planuojama užsakyti studiją



3 TEMATINIS TIKSLAS:

Mažųjų ir vidutinių įmonių, žemės ūkio sektoriaus (EŽŪFKP) bei 
žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus (EJRŽF) 

konkurencingumo didinimas

2013 m. balandžio 15 d. 



Renginio tikslai

• Aktualiuose tematinių tikslų investiciniuose
prioritetuose identifikuoti esminius socio-
ekonominius bei viešosios politikos pokyčius, kurių
bus siekiama ES struktūrinės paramos investicijų
pagalba 2014-2020 m. laikotarpiu;

• Atsižvelgiant į identifikuotus pokyčius ir pasirinktus
investicinius prioritetus, inicijuoti vieningos
specifinių (konkrečių) uždavinių struktūros
sukūrimą.



Renginio eiga

Grupinės diskusijos pagal tematinius tikslus, kurių metu bus:

1) pateiktas pradinis turimo ministerijų indėlio į veiksmų
programos projektą įvertinimas;

2) pristatyta alternatyvi vertintojų nuomonė ir pasiūlymai
dėl galimų esminių pokyčių;

3) siekiama koordinuotai identifikuoti ir aptarti siekiamus
pokyčius ir galimą juos atitinkančių specifinių
(konkrečių) uždavinių formulavimą kiekvieno investicinio
prioriteto atveju.



Ministerijų indėlis į veiksmų programos projektą: 

• Pasirinkti 49 investiciniai prioritetai;

• Suformuluoti 174 specifiniai uždaviniai;

TAČIAU:

• Skiriasi specifinio uždavinio traktavimas: pokytis vs
priemonė;

• Skiriasi požiūris į VP specifinio uždavinio formuluotės
atitikimą NPP uždaviniams;

• Skiriasi institucijų pasirengimas programavimo procesui ir
galimybės naudotis praeities pamokomis ir įrodymais;



EK veiksmų programos rengimo gairės:
specifinio uždavinio formulavimas ir aprašymas

Specifinis uždavinys turėtų:

• rodyti siekiamą pokytį arba rezultatą;

• atitikti investicinį prioritetą ir remiamų intervencijų pobūdį (ESF,
ERPF, SaF);

• neturėti platesnės reikšmės nei investicinis prioritetas.

Specifinio uždavinio pagrindimas turėtų:

• aiškiai įvardyti sprendžiamas problemas;

• pateikti svarius įrodymus (statistinius ir kitus duomenis).



EK gairės dėl VP rengimo: 
veiklų tipų ir pavyzdžių aprašymas

• Pagrindiniai veiklų tipai/pavyzdžiai (pvz. mokymai);

• Viena veikla gali prisidėti prie kelių to paties IP
specifinių uždavinių;

• Informacija apie tikslines grupes, teritorijas bei
paramos gavėjų tipus (jei tinkama);

• Informacija apie horizontaliųjų principų (lyčių lygybė
ir nediskriminavimas, tvari plėtra) įgyvendinimą;

• Trumpas kitų galimų veiklų paminėjimas.



Ministerijų indėlis į veiksmų programos projektą:
tipinės problemos 

• Pernelyg smulkūs specifiniai uždaviniai;

• Nekonkretūs specifiniai uždaviniai;

• Netinkamas tiesioginis NPP uždavinių formuluočių
perkėlimas;

• Specifiniai uždaviniai ir veiklos neatitinka IP
finansuojamų intervencijų pobūdžio;

• Horizontalių sričių integravimas.



Pranešimo planas

• NPP logika, pradinė intervencijų logika MVĮ srityje;

• Intervencijų logikos aiškumo ir vidinio jos 
nuoseklumo vertinimas: pradiniai teiginiai;

• Siūlomi pokyčiai: galimi pokyčiai, konkrečių 
uždavinių struktūra, plėtros poreikiai ir potencialas, 
praeities pamokos;

• Sekantys žingsniai.



NPP intervencijų logika MVĮ srityje

Sukurti augimui ir 
konkurencingumui palankias 

aplinkos sąlygas

3.1. Sukurti palankias sąlygas verslumui ir 
darniai verslo plėtrai

3.1.1. Užtikrinti augimui palankią 
reguliacinę aplinką

3.1.2. Skatinti verslumą ir verslo 
plėtrą, įskaitant tiesiogines užsienio 

investicijas

Bendrasis 
tikslas

Tikslai

Uždaviniai

3.1.3. Diegti darnaus vystymosi 
principus versle

Skatinti ekonomikos
orientaciją į aukštesnę

pridėtinę vertę

4.1.Skatinti į globalias
rinkas orientuotus vertės

kūrimo tinklus

4.2. Skatinti verslo
produktyvumą ir

inovatyvaus verslo plėtrą

4.1.1. Skatinti vertės
kūrimo tinklų kūrimąsi, 

plėtrą ir integraciją į 
tarptautinius tinklus

4.1.2. Kurti paskatas 
mokslo, studijų ir verslo 

bendradarbiavimui

4.2.2. Formuoti paklausą 
inovacijoms, skatinti naujų  

inovatyvių produktų ir 
paslaugų kūrimą ir jų 

komercializavimą

4.2.1. Skatinti verslo 
procesų ir technologinių 

pajėgumų tobulinimą

4.1.3. Skatinti eksportą



Pradinė intervencijų logika

3 TT. Mažųjų ir 
vidutinių įmonių, 

žemės ūkio 
sektoriaus (EŽŪFKP) 
bei žuvininkystės ir 

akvakultūros 
sektoriaus (EJRŽF) 
konkurencingumo 

didinimas

1 IP.  Verslumo, ypač sudarant 
palankesnes sąlygas pritaikyti 

naujas idėjas ekonominei veiklai, 
ir naujų įmonių steigimo 

skatinimas, įskaitant verslo 
inkubatorius

1 SU. Skatinti verslumą ir verslo 
plėtrą, įskaitant tiesiogines 

užsienio investicijas

2 IP.  Naujų MVĮ verslo, ypač 
internacionalizavimo, modelių 

kūrimas ir įgyvendinimas

1 SU. Skatinti verslumą ir verslo 
plėtrą, įskaitant tiesiogines 

užsienio investicijas

3 IP. Pažangių produktų ir 
paslaugų plėtros kūrimo ir 

išplėtimo rėmimas

1 SU. Skatinti verslumą ir verslo 
plėtrą, įskaitant tiesiogines 

užsienio investicijas

2 SU. Skatinti sveikatai 
palankių produktų, prekių ir  

paslaugų kūrimą

4 IP. MVĮ pajėgumų įsitraukti į 
ekonomikos augimo ir inovacijų 

procesus rėmimas

1 SU. Skatinti verslumą ir verslo 
plėtrą, įskaitant tiesiogines 

užsienio investicijas



Pradinis bendros intervencijų logikos 
įvertinimas: sąsajos su NPP

Sukurti augimui ir 
konkurencingumui palankias 

aplinkos sąlygas

3.1. Sukurti palankias sąlygas verslumui ir 
darniai verslo plėtrai

3.1.1. Užtikrinti augimui palankią 
reguliacinę aplinką

3.1.2. Skatinti verslumą ir verslo 
plėtrą, įskaitant tiesiogines užsienio 

investicijas

Bendrasis 
tikslas

Tikslai

Uždaviniai

3.1.3. Diegti darnaus vystymosi 
principus versle

Skatinti ekonomikos
orientaciją į aukštesnę

pridėtinę vertę

4.1.Skatinti į globalias
rinkas orientuotus vertės

kūrimo tinklus

4.2. Skatinti verslo
produktyvumą ir

inovatyvaus verslo plėtrą

4.1.1. Skatinti vertės
kūrimo tinklų kūrimąsi, 

plėtrą ir integraciją į 
tarptautinius tinklus

4.1.2. Kurti paskatas 
mokslo, studijų ir verslo 

bendradarbiavimui

4.2.2. Formuoti paklausą 
inovacijoms, skatinti naujų  

inovatyvių produktų ir 
paslaugų kūrimą ir jų 

komercializavimą

4.2.1. Skatinti verslo 
procesų ir technologinių 

pajėgumų tobulinimą

4.1.3. Skatinti eksportą



Pradinis bendros intervencijų logikos 
įvertinimas

• Siūloma nesirinkti 3 IP „Pažangių produktų ir paslaugų plėtros
kūrimo ir išplėtimo rėmimas“, nes panašios intervencijos gali
būti finansuojamos pagal 4 IP “MVĮ pajėgumų įsitraukti į
ekonomikos augimo ir inovacijų procesus rėmimas”;

• Siūloma formuluoti po vieną specifinį (ir skirtingą) uždavinį 1, 2
ir 4 investiniams prioritetams (pvz. „Didesnis MVĮ veiklos
internacionalizavimas”).



Pradiniai teiginiai dėl  1 IP intervencijų logikos

Stiprybės

• Didžioji dalis veiklų atitinka 
IP intervencijų pobūdį;

• Horizontalių prioritetų 
(kultūrinės ir kūrybinės 
industrijos) integravimas 
veiklų lygmeniu;

• Siūlomas rezultato rodiklis
parodo siekiamą pokytį:
didinti verslumą.

Silpnybės

• Verslumo skatinimas 
nepakankamai siejamas su 
naujų įmonių veiklos inovaciniu 
turiniu;

• Siekiama tik paslaugų verslui 
prieinamumo, o ne jų kokybės, 
atitikimo įmonių poreikiams;

• Veiklos, skirtos TUI 
pritraukimui ir verslo plėtrai, 
labiau tiktų prie 2 ir 4 IP.



Pradiniai teiginiai dėl  2 IP intervencijų logikos

Stiprybės

• IP atitinkančios veiklos, 
skirtos MVĮ veiklos 
internacionalizavimui;

• Tinkamas eksporto 
padidėjimą paremtose 
įmonėse matuojantis 
rodiklis.

Silpnybės

• Neplanuojama remti naujų 
MVĮ verslo modelių, 
nesusijusių su veiklos 
internacionalizacija, kūrimo 
ir diegimo (pvz., IRT ir 
rinkodaros organizavimo, 
naujų vertės kūrimo tinklų 
kūrimosi).



Vietoje pradinių teiginių dėl  3 IP intervencijų 
logikos

ŪM priskirtų ES SF lėšomis bendrai finansuojamų ekonomikos
sektorių pokyčių vertinimas: 

„Vis dar tikslingas būtų (t. y. ekonomikos skatinimo efektą
papildytų) ir verslo efektyvumo didinimas subsidijuojant
efektyvesnės įrangos diegimą, tačiau tokios paramos gavėjų ratą
būtų tikslinga apriboti aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų
technologijų veiklos sektoriumi, didelę pridėtinę vertę kuriančiu
gamybos ar paslaugų verslus, prioritetizuojant tas įmones, kurios
orientuojasi į pažangą, t. y. intensyviai vykdo MTTP ir inovacines
veiklas“.

Šio IP sutarta nesirinkti, numatytas veiklas finansuojant pagal 4 
IP.



Pradiniai teiginiai dėl  4 IP intervencijų logikos

Stiprybės

• Siūlomos veiklos 
atspindi siekiamą 
pokytį skatinti 
įmonių veiklos 
inovacinį turinį.

Silpnybės

• Rezultato rodikliai nepakankamai atspindi 
siekiamo pokyčio, nenaudojami IP 
atitinkantys bendrieji  rodikliai, pvz., 
inovatyvių tik įmonėje ir inovatyvių rinkoje 
produktų apyvartos dalis visoje įmonių 
apyvartoje;

• Veikla, remianti naujų inovatyvių įmonių 
steigimą, labiau atitinka 3 TT 1IP;

• Numatytos veiklos (inovatyvūs viešieji 
pirkimai, ikprekybiniai susitarimai) susiję taip 
pat ir su reglamentavimo tobulinimu (11 TT) 
ir paklausa inovacijoms (1 TT).



Pradiniai teiginiai dėl viso 3 TT investicinių 
prioritetų vidinio nuoseklumo

Stiprybės
• Pagal kitus TT yra numatytos 

veiklos, kurios prisidės kuriant 
palankias sąlygas verslumui ir 
inovacijoms versle: įmonių 
investicijos į MTEP (1 TT, 2 IP), 
IRT sprendimai ir e. valdžios 
paslaugos verslui (2 TT 2 ir 3 IP), 
vaikų ir jaunimo verslumo
skatinimas (10 TT), verslo
reglamentavimo tobulinimas (11 
TT), taip pat tvaraus verslo 
skatinimas (4 TT 2 IP ir 6 TT 8IP).

Silpnybės
• Nėra aiškaus atskyrimo tarp 1 TT 

(2 IP) ir 3 TT (4 IP) intervencijų, 
tam tikros veiklos kartojasi
(technologinės versus 
netechnologinės inovacijos);

• Trūksta suderinamumo su 8 TT 
investiciniais prioritetais, skirtais 
bendrojo verslumo skatinimui ir 
įmonių ir darbuotojų 
prisitaikymui prie pokyčių. (8 TT 
liks  mikro įmonės , KKI ir  

inkubatoriai)



Galimi pokyčiai: specifinių uždavinių struktūra

1 IP. Palankios sąlygos verslumo ir inovatyvių įmonių 
steigimo skatinimui;

2 IP. Naujų MVĮ verslo modelių kūrimas ir diegimas, siekiant 
didinti konkurencingumą tarptautinėje rinkoje ir skatinti 
tiesiogines užsienio investicijas;

4 IP. Inovacijų skatinimas MVĮ, siekiant didinti verslo 
produktyvumą ir konkurencingumą.

Sutarta dėl šitų IP pasirinkimo ir uždavinių formulavimo



Pirmas siūlomas pokytis: šalies poreikiai

Palankesnės sąlygos verslumui ir inovatyvių įmonių 
steigimui

Apima naujų įmonių steigimą + investicijas į pramoninių 
parkų ir LEZ infrastruktūrą, skirtą MVĮ



Pirmasis siūlomas pokytis: plėtros potencialas

• Galimybės didinti verslo aplinką: 2020 m. ne 
žemesnė kaip 5 vieta ES ir 15 pasaulyje pagal Verslo
aplinkos indeksą, investicijų ir verslo sąlygų gerinimas
taip pat yra vienas iš 2012-2016 m. Vyriausybės
prioritetų;

• Galimybės skatinti naujų inovatyvių įmonių steigimą 
ir plėtrą: 2020 m. 15 vieta ES pagal Suminį inovacijų 
indeksą.



Pirmasis siūlomas pokytis: praeities pamokos

• Vienas svarbiausių Lietuvos inovacijų politikos uždavinių turėtų
būti skatinti naujai besikuriančias ir sparčiai augančias, į
tarptautines rinkas orientuotas inovatyvias įmones, ypač šalies
pasirinktose sumanios specializacijos srityse;

• Šalia verslui skiriamos paramos, turi būti užtikrintas
pakankamas dėmesys ir finansavimas bendros verslo aplinkos
gerinimui (administracinės naštos mažinimas, teisinio
reguliavimo paprastinimas, lygių konkurencinių sąlygų
sudarymas).



Antrasis siūlomas pokytis: šalies poreikiai

Naujų MVĮ verslo modelių kūrimas ir diegimas, siekiant 
didinti konkurencingumą tarptautinėje rinkoje ir skatinti 
tiesiogines užsienio investicijas

Smulkiojo verslo akto ataskaitos duomenimis pagal bendrą MVĮ 
veiklos internacionalizacijos lygmenį Lietuva atitinka ES vidurkį, 
tačiau ženkliai atsiliekama pagal:

- aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų gamybos produktų 
eksportą (2009 m. LT – 31,9 proc., ES – 48,2 proc.);

- žinioms imlių paslaugų eksportą (2009 m. LT – 17,2 proc., ES – 48,1 
proc.)

IRT sprendimai verslui – reikia atskiro ŪM ir IVPK susitikimo.



Antrasis siūlomas pokytis: plėtros potencialas

• 15 vieta ES pagal integracijos į užsienio rinkas indeksą 
(2009 m. – 23 vieta ES): parama atitinkamoms MVĮ 
veikloms prisidės prie didesnio MVĮ veiklos 
tarptautiškimo;

• 70 vieta pagal klasterių išsivystymo lygį (2011 m. 114 
vieta iš 142): parama MVĮ veiklos 
internacionalizavimui ir konkurencija tarptautinėje 
rinkoje gali paskatinti įmones jungtis į esamas vertės 
kūrimo grandis (klasterius) arba kurti naujas.



Antrasis siūlomas pokytis: praeities pamokos

• Didesnis finansavimas galėjo būti numatytas Lietuvos
investicinės aplinkos gerinimui ir užsienio investicijų
skatinimui;

• Mažai intensyvūs klasterizacijos procesai ir naujų
ūkio sričių vystymasis. Šioms kryptims 2014–2020
metų perspektyvoje turėtų būti skiriamas didesnis
dėmesys ir santykinai didesnės lėšos.



Trečiasis siūlomas pokytis: šalies poreikiai
Inovacijų skatinimas MVĮ, siekiant didinti verslo produktyvumą 
ir konkurencingumą

2012-2013 m. ekonomikų konkurencingumo reitinge Lietuva užėmė 45 
tarp 144 pasaulio valstybių (17 vietą ES) ir buvo priskirta perėjimo nuo 
efektyvumo prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos valstybių 
grupei;

Į inovacijas investuojančių MVĮ dalis: 

• produkto ar proceso inovacijas diegė 21,93 proc. (ES vidurkis 34,18 proc.);

• rinkodaros/vadybines inovacijas diegė 21,39 proc. (ES vidurkis 39,09 proc.)

Finansavimo prieinamumas netechnologinėms inovacijoms, verslo plėtrai 
(taip pat turizmo, KKI ir sveikatai palankius produktus gaminančioms 
įmonėms, tačiau taikomas integruotas požiūris, neišskiriant pagal 
sektorius). Sunkumai taikant finansinę inžineriją KKI srityje.



Trečiasis siūlomas pokytis: plėtros 
potencialas

• Inovatyvių tik įmonėje ir inovatyvių rinkoje 
produktų apyvartos dalis visoje įmonių 
apyvartoje padidės beveik 4 proc. ir iki 2020 
m. sieks 13,26 procento;

• Be to, galimybės skatinti inovacijų paklausą. 



Trečiasis siūlomas pokytis: praeities 
pamokos

• 2007-2013 m. įgyvendinamos priemonės buvo palankesnės
MTTP veiklą jau vykdančioms ir ilgametės patirties turinčioms
įmonėms, tačiau šių įmonių kritinė masė yra nepakankama
inovacijų „proveržiui“ pasiekti;

• Tikslingas būtų verslo efektyvumo didinimas subsidijuojant
efektyvesnės įrangos diegimą įmonėse, kurios orientuojasi į
pažangą, t. y. intensyviai vykdo MTTP ir inovacines veiklas.



Ex-ante sąlygų įvertinimas
Ex-ante sąlygos kriterijai – galimybė įsteigti įmonę per 3 dienas, patiriant
mažesnius nei 100 eurų kaštus ir leidimų ir licenzijų verstis atitinkama ūkine 
veikla per 3 mėnesius išdavimas Lietuvoje yra įgyvendinti.

Trūksta informacijos apie šiuos SVA įgyvendinimo kriterijus:

• SVA įgyvendinimo stebėsenos mechanizmą, įskaitant instituciją, atsakingą už MVĮ 
klausimų koordinavimą skirtingais administravimo lygmenimis;

• Nuolatinį reguliavimo poveikio MVĮ vertinimą, naudojant vadinamąjį „MVĮ testą“ 
ir įvertinant įmonių dydžio skirtumus (kur tinkama).

Nepateikta informacija apie Kovos su vėluojančiais mokėjimais ir
komercinėmis transakcijomis direktyvos įgyvendinimą, kuri turėjo būti
pilnai perkelta į nacionalinę teisę iki 2013 m. kovo 16 dienos.

SVA stebėsenos mechanizmas bus parengtas (reikia veiksmų 
plano), informacija dėl kitų kriterijų bus patikslinta.



Sekantys žingsniai

• Intervencijų logikos atnaujinimas, remiantis ex-ante 
vertinimo diskusijos ir konsultacijų su EK rezultatais (FM 
nustatytais terminais);

• Veiksmų programos prioritetų aprašymas: specifiniai 
uždaviniai ir veiklų tipai bei pavyzdžiai (FM nustatytais 
terminais pagal EK/FM gaires).



Dėkoju už dėmesį



4 TEMATINIS TIKSLAS:

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

2013 m. balandžio 15 d. 



Renginio tikslai

• Aktualiuose tematinių tikslų investiciniuose
prioritetuose identifikuoti esminius socio-
ekonominius bei viešosios politikos pokyčius, kurių
bus siekiama ES struktūrinės paramos investicijų
pagalba 2014-2020 m. laikotarpiu;

• Atsižvelgiant į identifikuotus pokyčius ir pasirinktus
investicinius prioritetus, inicijuoti vieningos
specifinių (konkrečių) uždavinių struktūros
sukūrimą.



Renginio eiga

Grupinės diskusijos pagal tematinius tikslus, kurių metu bus:

1) pateiktas pradinis turimo ministerijų indėlio į veiksmų
programos projektą įvertinimas;

2) pristatyta alternatyvi vertintojų nuomonė ir pasiūlymai
dėl galimų esminių pokyčių;

3) siekiama koordinuotai identifikuoti ir aptarti siekiamus
pokyčius ir galimą juos atitinkančių specifinių
(konkrečių) uždavinių formulavimą kiekvieno investicinio
prioriteto atveju.



Ministerijų indėlis į veiksmų programos projektą: 

• Pasirinkti 49 investiciniai prioritetai;

• Suformuluoti 174 specifiniai uždaviniai;

TAČIAU

• Skiriasi specifinio uždavinio traktavimas: pokytis vs
priemonė;

• Skiriasi požiūris į VP specifinio uždavinio formuluotės
atitikimą NPP uždaviniams;

• Skiriasi institucijų pasirengimas programavimo procesui ir
galimybės naudotis praeities pamokomis ir įrodymais;



EK veiksmų programos rengimo gairės:
specifinio uždavinio formulavimas ir aprašymas

Specifinis uždavinys turėtų:

• rodyti siekiamą pokytį arba rezultatą;

• atitikti investicinį prioritetą ir remiamų intervencijų pobūdį (ESF,
ERPF, SaF);

• neturėti platesnės reikšmės nei investicinis prioritetas.

Specifinio uždavinio pagrindimas turėtų:

• aiškiai įvardyti sprendžiamas problemas;

• pateikti svarius įrodymus (statistinius ir kitus duomenis).



EK gairės dėl VP rengimo: 
veiklų tipų ir pavyzdžių aprašymas

• Pagrindiniai veiklų tipai/pavyzdžiai (pvz., mokymai);

• Viena veikla gali prisidėti prie kelių to paties IP
specifinių uždavinių;

• Informacija apie tikslines grupes, teritorijas bei
paramos gavėjų tipus (jei tinkama);

• Informacija apie horizontaliųjų principų (lyčių lygybė,
lygios galimybės, tvari plėtra) įgyvendinimą;

• Trumpas kitų galimų veiklų paminėjimas.



Ministerijų indėlis į veiksmų programos projektą:
tipinės problemos 

• Pernelyg smulkūs specifiniai uždaviniai;

• Nekonkretūs specifiniai uždaviniai;

• Netinkamas tiesioginis NPP uždavinių formuluočių
perkėlimas;

• Specifiniai uždaviniai ir veiklos neatitinka IP
finansuojamų intervencijų pobūdžio;

• Horizontalių sričių integravimas.



4 tematinis tikslas: Perėjimo prie mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančių technologijų 
ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas

Pradinis įvertinimas:

• Siūlomų pokyčių aiškumas ir pagrįstumas

• Intervencijų logikos vidinis nuoseklumas

• Preliminarūs pasiūlymai



1 IP: Atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos ir skirstymo 
skatinimas (ERPF)

Pagrindinis pokytis aiškus – padidinti iš atsinaujinančių išteklių pagamintos 
energijos dalį (palyginti su šalies bendruoju galutiniu energijos suvartojimu)

Pažanga sparti: 2010 – 19,7% (planuota tarpinė reikšmė 2011/12 - 16,6%)

Galutinis tikslas – 23% (Š&V – 39%, E – 21%)

LEI vertinimas, kad

“Tokias jų plėtros apimtis galima užtikrinti netaikant jokių paramos schemų, jeigu 
energetikos sektoriaus funkcionavimas būtų grindžiamas laisvosios rinkos principais.

Pagrindinis veiksnys, skatinantis platesnę atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtrą, 
yra energetikos objektų funkcionavimo išlaidas vertinantys išoriniai kaštai, nustatomi 
per mokesčius už į atmosferą išskiriamas CO2 dujas.

Tokiu atveju jų dalis nuo bendrojo galutinio vartojimo 2020 m. pasiektų 26–29 % (Š&V 
– 53-62%, E – 27-31%).”



1 IP: Atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos ir skirstymo 
skatinimas (ERPF)

Pagrindinės intervencijos sritys (EK pažangos ataskaita, 2013 m.):

- Administracinės procedūros (geresnis reglamentavimas, administracinės paslaugos): 
pažanga lėta, per mažas dėmesys, papildomi klausimai Lietuvai

- Elektros tinklas (4 IP)

- Paramos schemos („urgent efforts are needed to reform support schemes to ensure that 
they are designed in a cost effective, market-oriented manner“):

- Parama energijos gamybai: FIT -> advanced FIT, feed in premiums or quotas, green pricing

- Parama investiciniams kaštams (paskolos, subsidijos, mokestinės lengvatos)

LT:  E: FIT (AEI įstatymas),  paskolos ir subsidijos (Klimato kaitos specialioji programa), akcizų  įstatymas 

Š&V: garantuotas supirkimas, subsidijos (LAAIF), aplinkos taršos mokestis.



1 IP: Atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos ir skirstymo 
skatinimas (ERPF)

Intervencinė logika:

• Uždavinio 1.1. „ Atsinaujinančių energijos išteklių plėtra“ formuluotė -> “Didinti iš AEI 
pagamintos energijos dalį (E, Š&V)”

• Uždaviniai

1.2. „Biokuro mobilizavimo ir logistikos sistemų tobulinimas“, 

1.3. „Perdavimo tinklų optimizavimas ir vystymas generatorių, naudojančių AEI, integracijai į rinką“, 

1.4. „Elektros energetikos sistemos valdymo lankstumo didinimas, integruojant elektros energiją, pagamintą iš 
atsinaujinančių energijos išteklių į rinką“

per smulkūs, nenurodo pokyčio, labiau veiksmai (actions); 1.3. siejasi su 4 IP (smart grid)

• Veiksmai: AEI CHP, biokuras šilumos gamybai, bet taip pat elektrinės gaminančios iš AEI? 

Ex-ante sąlygos: AEI skatinimas - (ne)įvykdyta? 

CPH – ar tikrai įvykdyta? Labiau dalinai, nes 
The Member State has conducted an diagnostic of barriers, which may prevent the realisation of the national potential for high-
efficiency cogeneration (barriers relating to the prices and costs of and access to fuels, barriers in relation to grid system issues, 
barriers in relation to administrative procedures, and barriers relating to the lack of internalisation of the external costs in energy
prices); pvz. http://www.code-project.eu/wp-content/uploads/2009/05/NL_Report_Art_6_National_Potential_en.pdf



2 IP: Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios 
energijos naudojimo įmonėse skatinimas (ERPF)(SF)

Pagrindinis pokytis aiškus – didinti energijos suvartojimo efektyvumą (energijos, 
suvartotos bendrojo vidaus produkto (BVP) vienetui sukurti, kiekis; metodiniai ginčai dėl 

BVP PGP) ir AEI naudojimą 

Šiuo metu daugiausia energijos suvartoja transportas (2009 m. šiam sektoriui teko 34,2 % visos 
galutinės energijos). Namų ūkiuose suvartojama 31,2 %, pramonėje ir statyboje – 18,6 %, 
paslaugų sektoriuje – 13,6 % ir žemės ūkyje – 2,4 % energijos.

Energijos efektyvumo direktyva: įpareigojimai vs. energijos efektyvumą skatinančios 
schemos (paskolos, Energy Performance Contract; augantis ESCOs vaidmuo)

„Eurobarometro” tyrimo duomenimis, nors po vieną aplinkosauginę technologiją per dvejus 
metus įdiegė 34 proc. lietuviškų kompanijų, o ES vidurkis - 45 proc. Didžiausias barjeras diegti 
energiją, vandens išteklius ir žaliavas tausojančias technologijas - lėšų trūkumas (taip atsakė 74 
proc. Lietuvos įmonių). Tačiau net 70 proc. įmonių atstovai teigė, kad siekis sumažinti energijos 
išteklių naudojimą nėra prioritetas.



2 IP: Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios 
energijos naudojimo įmonėse skatinimas (ERPF)(SF)

• Uždavinys 2.1. „Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo 
skatinimas įmonėse, sudarant joms galimybes pasirinkti technologinius 
sprendimus, didinančius jų konkurencingumą“ -> pokytį sieti su energijos 
intensyvumu (pramonėje, paslaugų sektoriuje) arba didėjančia įmonių, diegiančių 
aplinką tausojančias technologijas, dalimi 

• Veiksmai: 

– mikrogeneracija (pagrindinis dėmesys?), 

– energijos efektyvumo priemonės (pasirengimas vs. investavimas), 

– informavimas 

-> ok, tik klausimas kaip (paskolos? pačios įmonės ir/ar ESCOs? galbūt bendras fondas 
viešam ir privačiam sektoriams?)



3 IP: Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios 
energijos naudojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant 

viešuosiuose pastatuose ir gyvenamųjų namų sektoriuje rėmimas. 
(ERPF)(SF)

Ta pati logika, kaip 2 IP, tik namų ūkiuose ir viešuosiuose pastatuose; 

Didelė uždavinių gausa:

3.1. „...gyvenamųjų namų sektoriuje“ – ok, nors formuluotė

3.2. „Viešųjų pastatų renovacija“ – ok, tik EK mano, kad „The renovation of public buildings
would to a significant extent pay for itself through the savings on the energy bills“ + 3% 
įpareigojimas; visgi toks pat apyvartinio kapitalo poreikis, kaip ir kitose srityse

3.3. „namų ūkiuose“ – tik mikrogeneracija; reikia daugiau duomenų apie poreikį

3.4. „Centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų modernizacija“ – dubliuoja 1 IP, integruoti ten

3.5. „Miesto apšvietimo sistema, reguliuojama pažangiaisiais tinklais“ – l. smulku, integruoti į 4 
IP

3.6. „Išmaniųjų matavimų ir IT sistemų, leidžiančių stebėti energetinių resursų suvartojimą 
diegimas viešuosiuose pastatuose ir daugiabučiuose“ - l. smulku, priskiriama prie 3.1. uždavinio
susijusio su daugiabučių renovavimu

3.7. „Šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas daugiabučiuose“ – viena iš 3.1. veiklų.

Ex-ante sąlyga: įvykdyta (tbc)



3 IP: Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos 
naudojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant viešuosiuose 

pastatuose ir gyvenamųjų namų sektoriuje rėmimas. (ERPF)(SF)

• Uždaviniai – galimybė jungti į vieną uždavinį (ar du)? Tik su daugiau veiksmų...

• Veiksmai (vienoda prieiga/požiūris į visus sektorius?)

– mikrogeneracija (pagrindinis dėmesys?), 

– energijos efektyvumo priemonės (pasirengimas vs. investavimas), 

– informavimas 

-> ok, tik klausimas kaip (paskolos? pačios įmonės ir/ar ESCOs? galbūt bendras fondas 
viešam ir privačiam sektoriams?)



4 IP: Pažangiųjų žemos ir vidutinės įtampos paskirstymo sistemų 
kūrimas ir plėtojimas (ERPF)(SF)

Smart grid: apibrėžimas - daug netapačių sąvokų; efektas - stinga ekonominio efekto 
vertinimų, todėl sunkiau apibrėžti pagrindinį pokytį 

Smart grid žada:

- Tiekimo saugumą ir kokybę

- Efektyvus išteklių naudojimas -> kaštų taupymas

- Nediskriminuojantis priėjimas visiems

- Perdavimo tinklai abipus sienų

- Nacionalinio/ES tinklo koordinuotas planavimas

- CO2 emisijų mažėjimas (generavimo naudojant AEI optimalus integravimas)

Kitose šalyse minimos naudos (komercinių nuostolių mažinimas Italijoje, grafiko 
lyginimas Australijoje ar JAV ir pan.) – tebelieka poreikis įvertinti jų galimybes 
Lietuvoje 



4 IP: Pažangiųjų žemos ir vidutinės įtampos paskirstymo sistemų 
kūrimas ir plėtojimas (ERPF)(SF)

Investavimo sritys 

• Automatizuotas tinklo valdymas

• Elektros tinklo ir ryšio infrastruktūra

• Išmanieji skaitikliai (išmanioji apskaita)

OK, tik išlieka klausimų dėl intervencijos poreikio, nes dalis investicijų sėkmingai vykdomos, o 
kitur (išmanieji skaitikliai) KNA analizė nerodo tikslo investuoti, jei tikslas yra vien komercinių 
nuostolių sumažinimas



Kiti IP: Atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos ir skirstymo 
skatinimas (ERPF)

• 5 IP: Anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamos visų tipų teritorijų, o 
ypač miestų vietovių, strategijos skatinimas taip pat  darnaus judumo
miestuose skatinimas ir atitinkamų priemonių pritaikymas klimato kaitos 
švelninimui (ERPF)(SF)

• 6 IP: Mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų mokslinių 
tyrimų, inovacijų ir pritaikymo skatinimas (ERPF)

• 7 IP: Šilumos ir elektros energijos didelio naudingumo kogeneracijos
naudojimo skatinimas, remiantis naudingos šilumos poreikiu (ERPF)



5 TEMATINIS TIKSLAS:
Prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo skatinimas

6 TEMATINIS TIKSLAS:
Aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas 

2013 m. balandžio 15 d. 



Renginio tikslai

• Aktualiuose tematinių tikslų investiciniuose
prioritetuose identifikuoti esminius socio-
ekonominius bei viešosios politikos pokyčius, kurių
bus siekiama ES struktūrinės paramos investicijų
pagalba 2014-2020 m. laikotarpiu;

• Atsižvelgiant į identifikuotus pokyčius ir pasirinktus
investicinius prioritetus, inicijuoti vieningos
specifinių (konkrečių) uždavinių struktūros
sukūrimą.



Renginio eiga

Grupinės diskusijos pagal tematinius tikslus, kurių metu bus:

1) pateiktas pradinis turimo ministerijų indėlio į veiksmų
programos projektą įvertinimas;

2) pristatyta alternatyvi vertintojų nuomonė ir pasiūlymai
dėl galimų esminių pokyčių;

3) siekiama koordinuotai identifikuoti ir aptarti siekiamus
pokyčius ir galimą juos atitinkančių specifinių
(konkrečių) uždavinių formulavimą kiekvieno investicinio
prioriteto atveju.



Ministerijų indėlis į veiksmų programos projektą: 

• Pasirinkti 49 investiciniai prioritetai;

• Suformuluoti 174 specifiniai uždaviniai;

TAČIAU

• Skiriasi specifinio uždavinio traktavimas: pokytis vs
priemonė;

• Skiriasi požiūris į VP specifinio uždavinio formuluotės
atitikimą NPP uždaviniams;

• Skiriasi institucijų pasirengimas programavimo procesui ir
galimybės naudotis praeities pamokomis ir įrodymais;



EK veiksmų programos rengimo gairės:
specifinio uždavinio formulavimas ir aprašymas

Specifinis uždavinys turėtų:

• rodyti siekiamą pokytį arba rezultatą;

• atitikti investicinį prioritetą ir remiamų intervencijų pobūdį (ESF,
ERPF, SaF);

• neturėti platesnės reikšmės nei investicinis prioritetas.

Specifinio uždavinio pagrindimas turėtų:

• aiškiai įvardyti sprendžiamas problemas;

• pateikti svarius įrodymus (statistinius ir kitus duomenis).



EK gairės dėl VP rengimo: 
veiklų tipų ir pavyzdžių aprašymas

• Pagrindiniai veiklų tipai/pavyzdžiai (pvz., mokymai);

• Viena veikla gali prisidėti prie kelių to paties IP
specifinių uždavinių;

• Informacija apie tikslines grupes, teritorijas bei
paramos gavėjų tipus (jei tinkama);

• Informacija apie horizontaliųjų principų (lyčių lygybė,
lygios galimybės, tvari plėtra) įgyvendinimą;

• Trumpas kitų galimų veiklų paminėjimas.



Ministerijų indėlis į veiksmų programos projektą:
tipinės problemos 

• Pernelyg smulkūs specifiniai uždaviniai;

• Nekonkretūs specifiniai uždaviniai;

• Netinkamas tiesioginis NPP uždavinių formuluočių
perkėlimas;

• Specifiniai uždaviniai ir veiklos neatitinka IP
finansuojamų intervencijų pobūdžio;

• Horizontalių sričių integravimas.



5 tematinis tikslas: Prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos 
prevencijos ir valdymo skatinimas

6 tematinis tikslas: Aplinkosauga ir išteklių naudojimo 
veiksmingumo skatinimas 

Pradinis įvertinimas:

• Siūlomų pokyčių aiškumas ir pagrįstumas

• Intervencijų logikos vidinis nuoseklumas

• Preliminarūs pasiūlymai



5 tematinis tikslas: Prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos 
prevencijos ir valdymo skatinimas

• Pasirinktas tik vienas IP „Investicijų, skirtų mažinti konkrečią riziką, 
užtikrinti atsparumą nelaimėms ir parengti nelaimių valdymo sistemas, 
skatinimas (ERPF)(SF), kuris

• Nesidubliuoja su kitais TT, jų IP,

• Bet atitinka 2014-2020 KPP „Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti 
perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose“

Ex-ante sąlyga (rengiami nacionaliniai arba regioniniai rizikos vertinimai 
nelaimių valdymo tikslams, atsižvelgiant į prisitaikymą prie klimato kaitos): 
esminė prielaida, neįvykdyta, planuojamas įvykdymas – tik 2016 12 31



5 tematinis tikslas: Prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos 
prevencijos ir valdymo skatinimas

• Uždavinio 2.1. „Didinti aplinkos atsparumą klimato kaitos pokyčiams, kartu 
užtikrinant aplinkos kokybės valdymą“ formuluotė neatspindi pokyčio; galimas 
pokytis - didinti Lietuvos teritorijos plotą, kuris būtų pritaikytas klimato kaitos 
pokyčiams?

• Abi veiklos logiškos ir aktualios, 

• veikla „Aplinkos monitoringo, vertinimo, kontrolės ir duomenų valdymo sistemos 
stiprinimas“ aktuali/susijusi ir su 6 IP?

• Uždavinys 2.2. „Užtikrinti paramą parengties ekstremalioms situacijoms ir jų 
valdymo nacionalinių pajėgumų kūrimui ir stiprinimui“, formuluotę tikslinti, nes 
kol kas ji turi platesnę reikšmę nei IP ir tematinis tikslas (ekstremalios situacijos 
nebūtinai yra susijusios su klimato kaita ir prisitaikymu prie jos), taip pat 
neparodo siekiamo pokyčio 

• Atitinkamai veikla akcentuoja tik žmogaus sveikatai kylančias grėsmes...



6 tematinis tikslas: Aplinkosauga ir išteklių naudojimo 
veiksmingumo skatinimas 

Tematinis tikslas pasižymi glaudžia sąsaja su ES direktyvomis ir kitais strateginiais 
dokumentais, todėl uždaviniai ir veiklos yra pakankamai aiškiai nusakyti.

8 IP, nenaudojami 

- 3 „Biologinės įvairovės saugojimas ir atkūrimas, taip pat žaliosios infrastruktūros 
plėtojimas“ – sutampa su 5 IP?

- 7 „Naujoviškų technologijų, aplinkos apsaugos ir išteklių naudojimo efektyvumo 
atliekų sektoriuje, vandens sektoriuje, dirvožemio apsaugos gerinimo skatinimas 
arba oro taršos mažinimas (ERPF) – dėl žemės ūkio ir kaimo plėtros investicijų?

TT 8 IP „Pramonės perėjimo prie tausius išteklius naudojančios ekonomikos rėmimas 
ir ekologiško augimo skatinimas (ERPF)“ iš dalies dubliuoja 4 TT 2 IP „Energijos 
vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos naudojimo įmonėse skatinimas 
(ERPF) (SF)“ 



1 IP „Investicijos į atliekų sektorių siekiant įvykdyti aplinkos acquis
reikalavimus. (ERPF)(SF)“

Uždavinys 1.1. „Mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį“ – konkretus, specifinis, 
aiškus ryšys su veiklomis, specifiški rodikliai

Veiklos – ok; 

Uždavinys 2.1. „Radioaktyvių atliekų sutvarkymas“ - formuluotė nepakankamai 
nusako pokytį, aiškus ryšys su veiklomis, specifiški produkto rodikliai, bet trūksta 
rezultato rodiklio



2 IP „2. Investicijos į vandens sektorių siekiant įvykdyti aplinkos 
acquis reikalavimus (ERPF)(SF)“

Uždavinys 2.1. „Užtikrinti vandens telkinių (taip pat ir Baltijos jūros) gerą būklę“ -
konkretus ir orientuotas į pokytį

Veiklos – logiškos, susietos; Kuršių marios?

Uždavinys 2.2. „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą 
ir sistemos valdymo efektyvumą“ - konkretus ir orientuotas į pokytį

Veiklos: 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir renovacija -
ok; perinvestavimo rizikos valdymas (per finansinių instrumentų naudojimą?)

Vandentvarkos ūkio valdymo efektyvumo didinimas – panašiau į uždavinį, nekonkretu



4 IP „Kultūrinio ir gamtinio paveldo apsauga, propagavimas ir 
plėtimas (ERPF) “

Uždavinys 4.1. „Skatinti tausojantį gamtos pažinimą ir aplinkosauginį sąmoningumą“ –
keisti uždaviniu, susijusiu su gamtos paveldo išsaugojimu

Veiklos – logiškos, susietos, kiek persidengiančios 

Rezultato rodiklis (gyventojų, savo veiksmais pakankamai prisidedančių prie tausaus 
išteklių naudojimo, dalis) – mažiau susietas/relevantiškas



4 IP „Kultūrinio ir gamtinio paveldo apsauga, propagavimas ir 
plėtimas (ERPF) “

Uždaviniai 4.2. „Plėtoti turizmo infrastruktūrą, įskaitant kultūros ir gamtos paveldą“ ir 4.3. 
„Išsaugoti ir aktualizuoti kultūros paveldą, pritaikyti jį visuomenės ugdymo, jos kultūrinės 
tapatybės stiprinimo, kultūrinio ir pažintinio turizmo poreikiams“ susiję, (tinkamai) nenusako 
pokyčio

- Lietuvoje įregistruotos 6028 valstybės saugomos nekilnojamos kultūros paveldo vertybės 

- Per metus bent vieną paveldo objektą aplanko 51% Lietuvos gyventojų (ES vidurkis – 54%)

Kultūros paveldo pritaikymas socio-ekonominei veiklai:

- siejimas su vidaus ir atvykstamuoju turizmu: aiškus turistų srautų (skaičiaus ir buvimo šalyje) 
matavimas kaip siekiamas pokytis [apjungti 4.2. ir 4.3.]

- paveldo objektas kaip endogeninis vietinės plėtros šaltinis (identitetas, pasitikėjimas, 
bendruomenė, ekonominis aktyvumas) [apjungti su 9 TT 2 IP “Parama fiziniam, 
ekonominiam ir socialiniam nepasiturinčių miestų ir kaimų bendruomenių atnaujinimui 
(ERPF)“ ir/ar 9 IP „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas 
(ESF)“]

- paveldo objektas atgaivinimas, įtraukiant į ekonominę veiklą – viešųjų lėšų sverto efektas, 
pritraukiant privatų kapitalą paveldo objektų atnaujinimui (1:2, 1:3 ir pan.) – šiuo atveju 
aiškiau apibrėžti pokytį, sukonkretinti veiklą (paramos schema?)

Veiklos 4.3.6 ir 4.3.7 –> į KPP?



5 IP „Biologinės įvairovės, dirvožemio apsaugos ir atkūrimo ir 
ekosistemų funkcijų skatinimas, įskaitant „Natura 2000“  ir tausias 

infrastruktūras (ERPF) (SF)“
Uždavinys konkretus, specifinis, aiškus ryšys su veiklomis, specifiški rodikliai

Veikla („Buveinių, rūšių, genetinių išteklių išsaugojimas ir atkūrimas, invazinių rūšių 
populiacijų valdymas, ekosistemų fragmentacijos mažinimas“) – geras agregavimo 
lygmuo, logiškai susieta, galima skaidyti 

Dirvožemio apsauga ir atkūrimas – tik iš KPP?



6 IP „Miestų aplinkos gerinimo veiksmai, įskaitant apleistų 
pramoninių miesto rajonų atgaivinimą ir oro taršos mažinimą 

(ERPF)(SF)“ 
Glaudus ryšys/dubliavimas su

4 TT 5 IP “Anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamos visų tipų teritorijų, o ypač miestų 
vietovių, strategijos skatinimas, taip pat darnaus judumo miestuose skatinimas ir atitinkamų 
priemonių pritaikymas klimato kaitos švelninimui. ERPF)(SF)“ – šis IP nenaudojamas

7 TT 3 IP „Ekologiškų ir anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamų transporto sistemų, 
įskaitant upių ir jūrų transporto, uostų ir įvairiarūšių ryšių, kūrimas ir tvaraus judumo
miestuose skatinimas (ERPF)(SF)“ – čia aptariamo IP siūlomos SAM veiklos:

- Sukurti gyvenimui ir aktyviam judėjimui patogią, saugią aplinką ir pritaikytą infrastruktūrą, 
taikant universalaus dizaino principą (pvz. dviračių ir pėsčiųjų takai, aikštelės aktyviam 
judėjimui, poilsio zonos); 

- Įgyvendinti priemones, užtikrinančias oro ir dirvožemio kokybę, mažinančias triukšmo ir kitų 
aplinkos veiksnių neigiamą įtaką gyventojams (pvz. gatvių valymo infrastruktūra, triukšmą 
mažinančios priemonės) 

dubliuoja 7 TT 3 IP uždavinius 3.5. (Plėtoti pėsčiųjų ir dviračių transporto infrastruktūrą) ir 3.9 
(Kurti sveikatai palankią  aplinką)



6 IP „Miestų aplinkos gerinimo veiksmai, įskaitant apleistų 
pramoninių miesto rajonų atgaivinimą ir oro taršos mažinimą 

(ERPF)(SF)“ 
AM siūlomos trys veiklos

- 6.1.1. Urbanizuotų teritorijų tyrimas ir planavimas

- 6.1.2. Miestų oro kokybės valdymas ir taršos kietosiomis dalelėmis mažinimo priemonių 
įgyvendinimas.

- 6.1.3. Užterštų teritorijų tvarkymas

Per ITI?

Antra veikla išlieka neaiški, galimas dubliavimas su 7 TT 3 IP (pagrindinis oro taršos šaltinis 
Lietuvoje yra transportas, kuris sudaro apie 65 proc. viso oro užterštumo; antroje vietoje yra 
pramonė – 20-25 proc., trečioje – energetika, sudaro 10-15 proc. oro užterštumo) 

Miestuose aktualus šildymas kietuoju kuru: reguliavimas (mokesčiai) vs. investicijos

Rezultato rodiklis („Gyventojų, vertinančių gyvenamąją vietovę pozityviai, dalies padidėjimas, 
proc. “) – praktikoje labai problematiškas



8 IP „Pramonės perėjimo prie tausius išteklius naudojančios 
ekonomikos rėmimas ir ekologiško augimo skatinimas (ERPF)“ 

Uždaviniai nekonkretūs, nenurodo pokyčio (sumažinti gamybos atliekų kiekį?)

Veiklos – persipynusios 

Prieiga: prevencija -> minimizavimas -> pakartotinis naudojimas -> perdirbimas -> naudojimas 
energijai gaminti

Gamyboje pagrindiniai atliekas mažinantys veiksniai – modernesnis gamybos procesas ir 
geresnės žaliavos (sąsajos su bendru inovacijos skatinimu 1 TT ir 3 TT)

Svarstytinas šio IP atsisakymas, jei pavyktų veiklas integruoti į 4 TT (energijos efektyvumas) ir 3 
TT (aplinkosauginis efektyvumas, mažos apimties subsidijos)



7 tematinis tikslas:

„Tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse 
tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas“ 

2013 m. balandžio 16 d. 



Renginio tikslai

• Aktualiuose tematinių tikslų investiciniuose prioritetuose
identifikuoti esminius socio-ekonominius bei viešosios politikos
pokyčius, kurių bus siekiama ES struktūrinės paramos investicijų
pagalba 2014-2020 m. laikotarpiu;

• Atsižvelgiant į identifikuotus pokyčius ir pasirinktus investicinius
prioritetus, inicijuoti vieningos specifinių (konkrečių) uždavinių
struktūros sukūrimą.



Renginio eiga

Grupinės diskusijos pagal tematinius tikslus, kurių metu bus:

1) pateiktas pradinis turimo ministerijų indėlio į veiksmų programos
projektą įvertinimas;

2) pristatyta alternatyvi vertintojų nuomonė ir pasiūlymai dėl galimų
esminių pokyčių;

3) siekiama koordinuotai identifikuoti ir aptarti siekiamus pokyčius ir
galimą juos atitinkančių specifinių (konkrečių) uždavinių formulavimą
kiekvieno investicinio prioriteto atveju.



Ministerijų indėlis į veiksmų programos projektą: 

• Pasirinkti 49 investiciniai prioritetai;

• Suformuluoti 174 specifiniai uždaviniai;

TAČIAU:

• Skiriasi specifinio uždavinio traktavimas: pokytis vs priemonė;

• Skiriasi požiūris į VP specifinio uždavinio formuluotės atitikimą NPP
uždaviniams;

• Skiriasi institucijų pasirengimas programavimo procesui ir galimybės
naudotis praeities pamokomis ir įrodymais.



EK veiksmų programos rengimo gairės:
specifinio uždavinio formulavimas ir aprašymas

Specifinis uždavinys turėtų:

• rodyti siekiamą pokytį arba rezultatą;

• atitikti investicinį prioritetą ir remiamų intervencijų pobūdį (ESF, ERPF,
SaF);

• neturėti platesnės reikšmės nei investicinis prioritetas.

Specifinio uždavinio pagrindimas turėtų:

• aiškiai įvardyti sprendžiamas problemas;

• pateikti svarius įrodymus (statistinius ir kitus duomenis).



EK gairės dėl VP rengimo: 
veiklų tipų ir pavyzdžių aprašymas

• Pagrindiniai veiklų tipai/pavyzdžiai (pvz. mokymai);

• Viena veikla gali prisidėti prie kelių to paties IP
specifinių uždavinių;

• Informacija apie tikslines grupes, teritorijas bei
paramos gavėjų tipus (jei tinkama);

• Informacija apie horizontaliųjų principų (lyčių lygybė
ir nediskriminavimas, tvari plėtra) įgyvendinimą;

• Trumpas kitų galimų veiklų paminėjimas.



Ministerijų indėlis į veiksmų programos projektą:
tipinės problemos 

• Pernelyg smulkūs specifiniai uždaviniai;

• Nekonkretūs specifiniai uždaviniai;

• Netinkamas tiesioginis NPP uždavinių formuluočių
perkėlimas;

• Specifiniai uždaviniai ir veiklos neatitinka IP
finansuojamų intervencijų pobūdžio;

• Horizontalių sričių integravimas.



Renginio eiga

Grupinės diskusijos pagal tematinius tikslus, kurių metu bus:

1) pateiktas pradinis turimo ministerijų indėlio į veiksmų programos
projektą įvertinimas;

2) pristatyta alternatyvi vertintojų nuomonė ir pasiūlymai dėl galimų
esminių pokyčių;

3) siekiama koordinuotai identifikuoti ir aptarti siekiamus pokyčius ir
galimą juos atitinkančių specifinių (konkrečių) uždavinių formulavimą
kiekvieno investicinio prioriteto atveju.



7 tematinio tikslo pradinė intervencijų logika

Tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių 
pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse 

šalinimas

1 IP.  Daugiarūšės bendros Europos 
transporto erdvės rėmimas investuojant į 

transeuropinį transporto tinklą

2 IP.  Regionų judumo didinimas prie TEN-T 
infrastruktūros prijungiant antrinius ir 

tretinius transporto mazgus

3 IP.  Ekologiškų ir anglies dioksido kiekio 
mažinimu grindžiamų transporto sistemų, 
įskaitant upių ir jūrų transporto, uostų ir 

įvairiarūšių ryšių, kūrimas ir tvaraus judumo 
miestuose skatinimas

4 IP.  Plataus, kokybiško ir sąveikaus 
geležinkelių tinklo kūrimas ir atnaujinimas

5 IP.  Protingas dujų ir elektros paskirstymo, 
laikymo ir perdavimo sistemų kūrimas



NPP intervencijų logikos sąsajos su 7 TT

Sukurti augimui ir konkurencingumui palankias aplinkos 
sąlygas

3.2. Sukurti tvarią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrą

3.2.1. Plėtoti modernią transporto infrastruktūrą ir darnų judumą

3.2.3. Plėtoti energetikos infrastruktūrą

Bendrasis 
tikslas

Tikslai

Uždaviniai



Pradiniai teiginiai dėl intervencijų logikos

• 7 TT struktūra itin palanki NPP įgyvendinimui:
– 1-4 IP  beveik pilnai apima NPP uždavinio 3.2.1 („Plėtoti modernią 

transporto infrastruktūrą ir darnų judumą“) įgyvendinimą

– 5 IP artimai susijęs su NPP uždavinio 3.2.3 („Plėtoti energetikos 
infrastruktūrą“) įgyvendinimu;

• ES Tarybos rekomendacijose pabrėžiamos šalies galimybės 
didinti transporto apmokestinimą: 
– Ateityje didės poreikis derinti ES struktūrinės paramos administravimą ir 

teisinį reguliavimą (ypač aktualu įgyvendinant 3 IP)?

• Logiška uždavinių sąsaja su siūlomomis veiklomis, konkretūs ir 
išmatuojami rezultato rodikliai



Pradiniai teiginiai dėl intervencijų logikos

• Ženklus intervencijų tęstinumas lyginant su ankstesniais 
programavimo periodais (pavyzdys -2004-2006 m. 
programavimo laikotarpio problemų medis žemiau)

Šaltinis:  ESTEP, 2004-2006 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos transporto sektoriui įvertinimas, 2010



Ministerijų pasiūlytos 7 TT uždavinių ir veiklų apibendrinimas

Pagrindinės tobulintinos sritys:

a) Pernelyg smulkus/fragmentuotas specifinių uždavinių ir veiklų 
formulavimas; neretai vietoj uždaviniuose naudojamos veiklų 
formuluotės ir pan.

b) Dalis siūlomų intervencijų neatitinka investicinio prioriteto 
finansuojamų intervencijų pobūdžio; pvz. 1 IP priskirtos 2 IP būdingos 
intervencijos, į 3 IP įtrauktos kai kurios 1 IP ar 2 IP intervencijos ir 
atvirkščiai.

c) Atitinkamuose IP įvardinamos pagrindinės Lietuvos transporto 
sektoriaus problemos, tačiau trūksta pagrindimo, kaip konkretūs 
uždaviniai/veiklos prisidės prie siekiamų pokyčių įgyvendinimo, koks 
potencialas šiuo metu nėra iš naudojamas ir pan.

– Šiame etape kiekviename IP pasiūlėme po vieną/kelis siekiamus pokyčius, 
kurie galėtų būti atspirties taškas pagrindžiant atitinkamų uždavinių ir veiklų 
būtinumą. 



1 IP: Daugiarūšės bendros Europos transporto erdvės rėmimas 
investuojant į transeuropinį transporto tinklą. 

Intervencijų pagrindimas: pagrindiniai šalies poreikiai yra sąveikios transporto sistemos su ES 
trūkumas (ypač geležinkelių ir oro transporte); nepakankama sąveika tarp skirtingų transporto 
rūšių; ir vis dar žemi (ir nustoję gerėti) eismo saugos rodikliai (100 žuvusiųjų milijonui 
gyventojų Lietuvoje 2012 m., tai – blogiausias rezultatas ES; ES vidurkis – 55 žuvusieji). 

Ministerijų siūlymuose 1 IP sudaro 12 uždavinių. Šias intervencijas siūloma apjungti į 4/5 sritis:

• Geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių transporto saugos plėtra

• Įvairių transporto rūšių sąveikos su geležinkelių transportu stiprinimas (taip pat galimas šio 
uždavinio prijungimas prie geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių transporto saugos plėtros 
uždavinio, kaip tai yra padaryta dabartiniame ministerijų pasiūlyme)

• Kelių transporto infrastruktūros ir kelių transporto saugos plėtra 

• Vandens transporto infrastruktūros ir vandens transporto saugos plėtra 

• Oro transporto infrastruktūros ir oro transporto saugos plėtra

Atsižvelgiant į šalies poreikius ir ministerijų pasiūlytų intervencijų specifiką, siūlomi 1 IP 
specifiniai uždaviniai yra:

• Šalies pagrindinių transporto mazgų sąveikos su transeuropiniais transporto tinklais plėtra ir Lietuvos 
pasiekiamumo didinimas.

• Sąveikos tarp įvairių transporto sričių plėtra siekiant padidinti krovinių ir/ar keleivių pralaidumą



1 IP: Daugiarūšės bendros Europos transporto erdvės rėmimas 
investuojant į transeuropinį transporto tinklą. 

Siūlomų uždavinių ir veiklų atitikimas IP intervencijų logikai: IP siūloma įtraukti 
uždavinius ir veiklas, kurie būtų susiję su TEN-T tinklo veikla ir valstybinės reikšmės 
transporto mazgų prijungimo prie TEN-T tinklo

a) Tačiau 1 IP įtraukta dalis veiklų, kurios būdingos 2 IP intervencijoms (pvz. krašto ir 
rajoninių kelių modernizavimas, žvyrkelių asfaltavimas ir pan.)

b) Dalis 1 IP veiklų taip pat galėtų būti integruotos į 3 IP intervencijas (pvz. 
aplinkosauginių priemonių diegimas, dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir trasų ir susijusios 
infrastruktūros įrengimas) 

Kai kuriose intervencijose reikia papildomai pagrįsti, kodėl viešieji resursai turėtų būti 
naudojami jų įgyvendinimui ir/ar kokia būtų jų tikėtina pridėtinė vertė:

• Intervencijų, kurioms reiktų papildomo pagrindimo, pavyzdžiai: veikla 1.5.2 (Klaipėdos 
uosto bendro naudojimo laivybos kanalo, akvatorijos gilinimas, molų statyba ir 
rekonstrukcija“); veikla 1.5.3 („Šventosios valstybinio jūrų uosto atstatymas“)



2 IP: Regionų judumo didinimas prie TEN-T infrastruktūros 
prijungiant antrinius ir tretinius transporto mazgus

Specifinių uždavinių ir veiklų formulavimas: siūloma apjungti 2 IP intervencijas į 4 
uždavinius: 

• Vietinės/regioninės reikšmės geležinkelių infrastruktūros ir transporto saugos plėtra 

• Vietinės/regioninės reikšmės kelių transporto infrastruktūros ir transporto saugos plėtra 

• Vietinės/regioninės reikšmės vandens transporto infrastruktūros ir transporto saugos 
plėtra 

• Vietinės/regioninės reikšmės oro transporto infrastruktūros ir transporto saugos plėtra

Siūlomų uždavinių ir veiklų atitikimas IP intervencijų logikai:

• Į 2 IP būtų perkeltos anksčiau minėtos 1 IP intervencijos

• Į 3 IP  būtų perkeltas 2.2 uždavinys (‚Diegti modernias energiją tausojančias technologijas 
kelių sektoriuje“; rezultato rodiklis „Padidėjusi elektros energijos, pagamintos iš 
atsinaujinančių šaltinių, dalis bendrame transporto infrastruktūroje sunaudojamos 
elektros energijos kiekyje“)

• 2.6 uždavinio formuluotę („Sukurti ir modernizuoti „žaliąją“ infrastruktūrą uoste“) 
siūloma performuluoti, kad ji labiau atitiktų intervencijos rezultato rodiklį (padidėjęs 
laivais gabenamų krovinių kiekis) ir veiklos pobūdį (t.y. infrastruktūros suskystintų 
gamtinių dujų bunkeriavimui sukūrimas)



2 IP: Regionų judumo didinimas prie TEN-T infrastruktūros 
prijungiant antrinius ir tretinius transporto mazgus

Intervencijų pagrindimas:

• Šalies krašto kelių būklės gerinimas (32 proc. krašto kelių yra blogos arba labai blogos 
būklės, esamos kelių dangų rekonstrukcijos apimtys yra apie 5 kartus mažesnės, nei reiktų); 
išlieka didelis poreikis miestų ir miestelių aplinkeliams

• Nepakankamai išvystyta tvaraus judumo tarp miestų infrastruktūra ir sąveika tarp keleivių 
vežimo skirtingomis viešojo transporto rūšimis (Lietuvoje 2010 m. beveik 91 proc. keleivių 
pervežta automobiliais; ES vidurkis - 84.1 proc., Latvijoje – 79.9 proc., Estijoje – 83.5 proc.)

• Esamas geležinkelių tinklas yra fiziškai nusidėvėjęs ir mažai elektrifikuotas (6.9 proc. 2009 
m., ES vidurkis – 45.8 proc.), tai neleidžia daugelyje ruožų pasiekti reikalingą greitį keleivių 
ir krovinių pervežimui.

Atsižvelgiant į šalies poreikius ir ministerijų pasiūlytų intervencijų specifiką, 2 IP 
specifiniai uždaviniai galėtų būti:

• Geresnis šalies regionų ir sunkiai pasiekiamų transporto taškų (transporto „salų“) 
prijungimas prie pagrindinių šalies transporto mazgų.

(Šiame kontekste reikalinga pagrįsti siūlomų intervencijų būtinumą atsižvelgiant į itin mažas krovinių ir 
keleivių pervežimo apimtis vidaus vandenų transporte)



3 IP: Ekologiškų ir anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamų transporto 
sistemų, įskaitant upių ir jūrų transporto, uostų ir įvairiarūšių ryšių, kūrimas 

ir tvaraus judumo miestuose skatinimas

Specifinių uždavinių ir veiklų formulavimas:

• Ekologiškų geležinkelių riedmenų ir viešojo transporto priemonių įsigijimas

• Geležinkelių ir sausumos kelių transporto neigiamo poveikio aplinkai mažinimas

• Miestų gatvių tinklo plėtotė ir modernizavimas

• Viešojo transporto infrastruktūros miestuose plėtra

• Ekologiškų ir anglies dioksido neišskiriančių transporto sistemų ir infrastruktūros plėtra 

• Modernių energiją tausojančių technologijų diegimas kelių sektoriuje

Siūlomų uždavinių ir veiklų atitikimas IP intervencijų logikai:

• Į 3 IP tikslinga perkelti kai kurias anksčiau minėtas 1 IP  ir 2 IP intervencijas

• Iš 3 IP  į 1 ir/ar 2 IP tikslinga perkelti infrastruktūrinio pobūdžio veiklą „Geležinkelių tinklo 
elektrifikavimas“  (rezultato rodikliai „Padidėjęs geležinkeliais pervežtų krovinių kiekis“ ir 
„Padidėjęs geležinkeliais pervežtų keleivių skaičius“)



Intervencijų pagrindimas:

• Lietuva įsipareigojus padidinti atsinaujinančių išteklių energijos dalį, palyginti su bendru 
galutiniu energijos suvartojimu, iki 23 proc., o transporto sektoriuje – 10 proc. (2010 m. 
transporto sektoriaus rodiklis siekė 3.5 proc.)

• Energijos suvartojimas, tenkantis vienam Lietuvos gyventojui, viršija ES vidurkį 2.5 karto. 
Skaičiuojama, kad sumažinus galutinės energijos vartojimą 17 proc. iki 2020 metų (lyginant 
su 2009 m. suvartojimu), tai padėtų iki 2020 metų kasmet sutaupyti 740 kilotonų naftos 
ekvivalento, iš kurių 300 ktne būtų galima sutaupyti transporto sektoriuje. Šis sutaupymas 
taip pat prisidėtų prie Lietuvos įsipareigojimo iki 2020 m. apriboti išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio didėjimą iki 15 proc. (palyginti su 2005 m.).

• CO2 išmetimą iš automobilių, transporto taršą, triukšmą (o taip pat ir socialinę atskirtį ir 
pajamų nelygybę) taip pat didina neefektyvios miestų transporto sistemos, priemiestinio 
transporto kokybė ir žemas transporto prieinamumas kaimo vietovių gyventojams.

Atsižvelgiant į šalies poreikius ir ministerijų pasiūlytų intervencijų specifiką, 3 IP 
specifiniai uždaviniai galėtų būti:

• Ekologiško transporto sistemų, mažinančių CO2 emisijas, oro taršą ir triukšmą, skatinimas

• Miestų teritorijų transporto sistemų efektyvumo  ir saugumo didinimas sutrumpinant 
kelionės laiką ir mažinant avaringų ruožų skaičių

• Atsinaujinančių energijos išteklių dalies transporte, palyginti su galutiniu energijos 
suvartojimu, didėjimas



4 IP: Plataus, kokybiško ir sąveikaus geležinkelių tinklo kūrimas 
ir atnaujinimas

• Atsižvelgiant į tai, kad 1 IP ir 2 IP jau yra pasiūlyti specifiniai 
geležinkelių infrastruktūros ir transporto saugumo plėtros 
uždaviniai, siūlome prijungti 4.1 ir 4.2 uždavinius ir veiklas prie 
minėtųjų dviejų investicinių prioritetų priklausomai nuo to, ar šios 
intervencijos skirtos pagrindinių Lietuvos transporto tinklų 
integravimui į transeuropinį TEN-T tinklą (t.y. 1 IP), ar 
antrinių/tretinių transporto mazgų prijungimui prie pagrindinių 
transporto tinklų (t.y. 2 IP). 

• 4.3 uždavinį („Diegti geležinkelių transporto aplinkosaugos 
priemones“) siūlome apjungti su 3 IP intervencijomis.



5 IP: Protingas dujų ir elektros paskirstymo, laikymo ir 
perdavimo sistemų kūrimas

Kontekstas:

• Lietuvos dujų ir elektros rinkos yra izoliuotos, neužtikrintos tiekimo alternatyvos. 
Nepakankamos jungtys kliudo įtvirtinti konkurenciją energijos rinkose. Tiek dujų, tiek 
elektros energijos rinkose koncentracija tebėra didelė (daugiau nei 90 %).

• Remiantis Europos Tarybos rekomendacijomis, šalies energetikos sistemos infrastruktūra 
nepakankamai konkurencinga ir neturi reikiamų jungčių, o tai trukdo ekonomikai augti. 

Atsižvelgiant į šalies poreikius ir ministerijų pasiūlytų intervencijų specifiką, siūlomi 5 
IP specifiniai uždaviniai yra:

• Tinklo pralaidumas ir integracija į Europos energijos sistemas ir rinkas

• Didėjanti alternatyva ir saugumas energetikos sektoriuje

Pastabos veikloms: poreikis pagrįsti ES struktūrinės paramos lėšų naudojimą siūlomų 
intervencijų įgyvendinimui, kai egzistuoja alternatyvūs finansavimo šaltiniai (pvz. įskaičiuojant 
įgyvendinimo išlaidas į dujų/elektros tarifus)

Įgyvendinant intervencijas gali kilti poreikis derinti 5 IP investicijas su 4 TT IP „Pažangiųjų 
žemos ir vidutinės įtampos paskirstymo sistemų kūrimas ir plėtojimas“ 



Dėkoju už dėmesį



8 TEMATINIS TIKSLAS:

Užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas

2013 m. balandžio 15 d. 



Renginio tikslai

• Aktualiuose tematinių tikslų investiciniuose
prioritetuose identifikuoti esminius socio-
ekonominius bei viešosios politikos pokyčius, kurių
bus siekiama ES struktūrinės paramos investicijų
pagalba 2014-2020 m. laikotarpiu;

• Atsižvelgiant į identifikuotus pokyčius ir pasirinktus
investicinius prioritetus, inicijuoti vieningos
specifinių (konkrečių) uždavinių struktūros
sukūrimą.



Renginio eiga

Grupinės diskusijos pagal tematinius tikslus, kurių metu bus:

1) pateiktas pradinis turimo ministerijų indėlio į veiksmų
programos projektą įvertinimas;

2) pristatyta alternatyvi vertintojų nuomonė ir pasiūlymai
dėl galimų esminių pokyčių;

3) siekiama koordinuotai identifikuoti ir aptarti siekiamus
pokyčius ir galimą juos atitinkančių specifinių
(konkrečių) uždavinių formulavimą kiekvieno investicinio
prioriteto atveju.



Ministerijų indėlis į veiksmų programos projektą: 

• Pasirinkti 49 investiciniai prioritetai;

• Suformuluoti 174 specifiniai uždaviniai;

TAČIAU

• Skiriasi specifinio uždavinio traktavimas: pokytis vs
priemonė;

• Skiriasi požiūris į VP specifinio uždavinio formuluotės
atitikimą NPP uždaviniams;

• Skiriasi institucijų pasirengimas programavimo procesui ir
galimybės naudotis praeities pamokomis ir įrodymais;



EK veiksmų programos rengimo gairės:
specifinio uždavinio formulavimas ir aprašymas

Specifinis uždavinys turėtų:

• rodyti siekiamą pokytį arba rezultatą;

• atitikti investicinį prioritetą ir remiamų intervencijų pobūdį (ESF,
ERPF, SaF);

• neturėti platesnės reikšmės nei investicinis prioritetas.

Specifinio uždavinio pagrindimas turėtų:

• aiškiai įvardyti sprendžiamas problemas;

• pateikti svarius įrodymus (statistinius ir kitus duomenis).



EK gairės dėl VP rengimo: 
veiklų tipų ir pavyzdžių aprašymas

• Pagrindiniai veiklų tipai/pavyzdžiai (pvz., mokymai);

• Viena veikla gali prisidėti prie kelių to paties IP
specifinių uždavinių;

• Informacija apie tikslines grupes, teritorijas bei
paramos gavėjų tipus (jei tinkama);

• Informacija apie horizontaliųjų principų (lyčių lygybė,
lygios galimybės, tvari plėtra) įgyvendinimą;

• Trumpas kitų galimų veiklų paminėjimas.



Ministerijų indėlis į veiksmų programos projektą:
tipinės problemos 

• Pernelyg smulkūs specifiniai uždaviniai;

• Nekonkretūs specifiniai uždaviniai;

• Netinkamas tiesioginis NPP uždavinių formuluočių
perkėlimas;

• Specifiniai uždaviniai ir veiklos neatitinka IP
finansuojamų intervencijų pobūdžio;

• Horizontalių sričių integravimas.



8 tematinis tikslas: Užimtumo skatinimas ir 
darbo jėgos judumo rėmimas

Pradinis įvertinimas:

• Siūlomų pokyčių aiškumas ir pagrįstumas

• Intervencijų logikos vidinis nuoseklumas

• Preliminarūs pasiūlymai



1 IP: Verslo inkubatorių kūrimas ir investicinės paramos 
savarankiškam darbui ir įmonių ir mikro-įmonių steigimui 

teikimas. (ERPF)

• Uždavinys  “Kurti verslo bendradarbiavimo paskatas”

• Konkretus siekiamas pokytis neišreikštas: kuriamos paskatos, bet neaišku 
ką jos turėtų pakeisti realiame gyvenime;

• Veiklų apimtis daug siauresnė nei uždavinio: vien kūrybinės industrijos 
versus visas verslas; 

• Uždavinys platesnis nei IP: bendradarbiavimo paskatos apima ne tik 
infrastruktūrą ir investicinę paramą;

• Tobulinti uždavinio formulavimą.



2 IP: Užimtumą skatinančio augimo, taikant endogeninį potencialą 
kaip konkrečių sričių teritorinę strategiją, rėmimas... (ERPF)

• Uždavinys  “Spręsti tikslinėms teritorijoms būdingas problemas – didinti 
jų konkurencingumą ir gyvenamosios vietos patrauklumą, skatinti jų 
ekonomikos augimą”

• Pokyčio kryptis aiški – sumažinti probleminių miesto teritorijų skaičių, 
didinant jų patrauklumą gyventojams ir verslui; 

• Veiklos logiškai išskleistos, tiesiogiai prisidedančios prie uždavinio ir IP 
įgyvendinimo; tik nevisiškai aišku ar jos apima aktyvaus poilsio ir kūno 
kultūros infrastruktūrą;

• Ar žinoma kiek iš viso yra tikslinių teritorijų, kiek jų sutvarkyta 2007-2013 
ir kiek bus siekiama sutvarkyti 2014 - 2020? To gali būti prašoma 
investicijų pagrindimui.

• Tobulinti uždavinio formulavimą.



2 IP: Užimtumą skatinančio augimo, taikant endogeninį potencialą 
kaip konkrečių sričių teritorinę strategiją, rėmimas... (ERPF)

• Uždavinys “Prisidedant prie tvarios miestų plėtros, kurti mėgėjiškam 
sportui, aktyviam laisvalaikiui ir sveikai gyvensenai reikšmingą 
infrastruktūrą”

• Uždavinys “Modernizuoti kultūros fizinę ir informacinę infrastruktūrą, 
plėtoti viešąsias erdves pritaikant visuomenės kultūrinių kompetencijų 
ugdymo poreikiams”

• Uždaviniai pernelyg siauri, orientuojamasi į vieną atskirą infrastruktūros 
tipą, pokytis neišreikštas; 

• Veiklos galimai dubliuoja pirmą 2IP uždavinį – tikslinėse teritorijose taip 
pat reikalinga arba jau numatyta tokio tipo infrastruktūra;

• Poreikis koncentruoti išteklius, kad jie leistų pasiekti esminį plėtros 
potencialo ir užimtumo pokytį regiono/vietos lygmeniu.

• Siūlome atsisakyti abiejų uždavinių ir jungti juos su pirmu 2IP uždaviniu.



4 IP: Investicijos į valstybės įdarbinimo tarnybų infrastruktūrą. 
(ERPF)

• Uždavinys “Gerinti darbo biržos teikiamų paslaugų kokybę”

• Aiškus pokyčio objektas ir kryptis, tačiau galbūt galima konkretinti 
atsižvelgiant į tai, ko iš esmės trūksta darbo biržai, kokie kokybės 
parametrai turėtų būti pagerinti; 

• Konkrečios veiklos neįvardintos - kokie konkrečiai restruktūrizuoto tinklo 
poreikiai ir kaip numatomos investicijos dera su 2007-2013 m. veiksmų 
programų investicijomis? 

• Detalizuoti ir gerai pagrįsti pagrindines veiklas; paieškoti aiškesnės 
uždavinio formuluotės.



5 IP: Ieškantiems darbo ir neaktyviems asmenims galimybės gauti 
darbą suteikimas, pasitelkiant vietos užimtumo iniciatyvas ir 

remiant darbo jėgos judumą. (ESF)

• Uždavinys “Didinti darbo jėgos profesinį ir teritorinį judumą”

• Pokytis neaiškus – ko siekiama didinant judumą, kokį esminį proveržį 
tikimasi pasiekti; 

• Dalis veiklų pernelyg smulkios, tad galėtų būti apjungtos (pvz., el. 
sprendimai, karjeros planavimas ir profiliuoto aptarnavimo modelis; 
ADRP ir pavežėjimo paslaugos ir pan.);

• Jei vienas projektas gali finansuoti kelias minimas veiklas, tai reiškia, kad 
jos gerokai per smulkios;

• Paieškoti taiklesnės uždavinio formuluotės, tobulinti veiklų sąrašą.



6 IP: Jaunuolių, ypatingai nedirbančių ir nesimokančių, ilgalaikė 
integracija į darbo rinką. (ESF)

• Uždavinys “Padėti nekvalifikuotam ir nemotyvuotam jaunimui geriau 
integruotis į visuomenę ir darbo rinką”

• Aiškus siekiamas pokytis; tačiau sunku atskirti motyvuotą ir nemotyvuotą 
jaunimą; pastarasis terminas stigmatizuoja, verčia tapti “nemotyvuotu”; 
galbūt tikslinę grupę apibrėžti kaip kvalifikacijos neįgijusį, nesimokantį ir 
ilgą laiką nedirbantį jaunimą.  

• Veiklos galėtų: 
– Nedubliuoti 5 IP, kur galėtų pagalbą gauti ir darbo ieškantis kvalifikuotas jaunimas;

– Susitelkti tiesiogiai į tikslinei grupei skirtas, ilgalaikes įtraukties veiklas: pagrinde darbo 
ir savanorystės subsidijavimas, suteikiant galimybę įgyti socialines ir profesines 
kompetencijas per kokybišką praktinę veiklą, taip pat lydinčios karjeros paslaugos, 
aktyvinimo priemonės.

• Tobulinti uždavinio formuluotę ir veiklų sąrašą.



6 IP: Jaunuolių, ypatingai nedirbančių ir nesimokančių, ilgalaikė 
integracija į darbo rinką. (ESF)

• Uždavinys “Skatinti jaunimo verslumo iniciatyvas”

• Aiškiai neįvardyta kokio esminio pokyčio siekiama, uždavinys pernelyg 
smulkus, formuluojamas kaip priemonė. 

• Bene daugiausia naujų įmonių ir taip steigia būtent jauni žmonės, neaišku 
kodėl atskiriama nuo 7 IP. 

• Veiklos nesiskiria nuo įprastinių verslumo skatinimo priemonių (įvairios 
verslo paslaugos ir finansinė parama verslo pradžiai) – reikėtų aiškumo 
ar/kuo jaunimo poreikiai skiriasi nuo kitų verslą norinčių pradėti 
visuomenės grupių. 

• Siūlome jungti su 7IP uždaviniu.



6 IP: Jaunuolių, ypatingai nedirbančių ir nesimokančių, ilgalaikė 
integracija į darbo rinką. (ESF)

• Uždavinys “Skatinti jaunimo savanorišką veiklą”

• Aiškiai neįvardyta kokio esminio pokyčio siekiama, uždavinys pernelyg 
smulkus, formuluojamas kaip priemonė. 

• Veiklos galėtų būti koncentruotos į nesimokančio ir neaktyvaus jaunimo 
grupės identifikavimą ir aktyvinimą per nevyriausybines organizacijas 
(nebūtinai vien jaunimo).

• Jaunimo organizacijų veiklos, o ne jų paslaugų finansavimas reikštų, kad 
remiamas aktyviausias jaunimas ir nesukuriama pridėtinė vertė 
visuomenei.

• Jungti su 6IP pirmu uždaviniu, konkretinti tikslinę grupę, intervencijas 
vykdyti ne tik per jaunimo, bet ir kitas organizacijas, turinčias aukštą 
kompetenciją ir gebėjimus. 



7 IP: Savarankiško darbo, verslumo ir verslo kūrimo skatinimas. 
(ESF)

• Uždavinys “Skatinti gyventojų verslumą ir naujų verslų kūrimąsi”

• Aišku kokio pokyčio siekiama, tačiau galbūt galima konkretinti pagal tai, 
kokio esminio proveržio (kiekybinio ar kokybinio) norima;

• Paveldo savininkų ir vietos bendruomenių mokymą galima integruoti prie 
verslo paramos paslaugų; kultūros paveldo tvarkymas ir pritaikymas 
kultūrinėms ir socialinėms reikmėms tiktų 2 IP;

• Uždavinys “Nedeklaruojamą darbą paversti oficialiai įteisintu darbu”

• Pernelyg siauras uždavinys, veiklą integruoti į 5 IP (veikla skatinanti 
deklaruotą savarankišką darbą, visuomenės informavimas).



8 IP: Vyrų ir moterų lygybės užtikrinimas ir sąlygų derinti darbinį ir 
asmeninį gyvenimą sudarymas. (ESF)

• 8 IP horizontalus – todėl jo galima būtų nesirinkti, o lygių galimybių 
stiprinimo veiklas finansuoti iš kitų IP, kur finansuojamos to paties tipo 
paslaugos.

• Uždavinys “Užtikrinti moterų ir vyrų lygybę darbo rinkoje”

• Pernelyg nekonkretus uždavinys; sprendžiant pagal veiklą turėtų būti 
orientuotas konkrečiau į visuomenės švietimą, kompetencijų ugdymą.

• Uždavinys “Gerinti sąlygas šeimoms suderinti šeimos ir darbo 
įsipareigojimus ”

• Planuojama finansuoti vaiko priežiūra, nors reikėtų finansuoti vaiko 
ugdymą, kartu sudarant sąlygas tėvams dirbti kol vaikas dalyvauja 
kokybiškoje ugdymo veikloje; 

• Uždavinio galima būtų atsisakyti vaikų ikimokyklinio ir kito neformaliojo 
švietimo paslaugas finansuojant per 10 TT (švietimas), o senų ir neįgalių 
artimųjų priežiūrą – per 5IP (8TT). 



9 IP: Darbuotojų, įmonių ir verslininkų prisitaikymas prie pokyčių. 
(ESF)

• Uždavinys “Kurti sveikatai palankią darbo aplinką”

• Uždavinys nekonkrečiai suformuluotas – galima būtų tikslinti pagal tai, 
kokio esminio pokyčio siekiama per 2014-2020 m. laikotarpį;

• Veiklos atitinka uždavinį.

10 IP: Aktyvus ir sveikas senėjimas. (ESF)

• Uždavinys “Skatinti sveiką gyvenseną ir jos kultūros formavimą”

• Uždavinys “Vykdyti ligų prevenciją, įgyvendinti tikslines visuomenės 
sveikatos stiprinimo priemones”

• Abu uždavinius galima būtų apjungti, jų formuluotės persidengia. 
Apsispręsti kokio esminio pokyčio siekiama per 2014-2020 m. laikotarpį;

• Veiklas taip pat galima būtų stambinti – jungiant to paties tipo ar į tas 
pačias pareiškėjų grupes nukreiptas intervencijas.



11 IP: Darbo rinkos institucijų modernizavimas ir stiprinimas, 
tarptautinio darbo jėgos judumo didinimas. (ESF)

• 11 IP gana smulkus pagal finansavimo apimtį ir tuo pačiu potencialiai 
persidengiantis su kitais IP;

• Tarptautinio darbo jėgos judumo didinimas Lietuvai politiškai neparankus 
dėl didelės darbo jėgos emigracijos; 

• Uždavinius ar jų veiklas galima integruoti į 5 IP, pvz., skiriant atskirą 
uždavinį darbo biržos valdymo sistemų tobulinimui ir personalo gebėjimų 
stiprinimui.



Išankstinių sąlygų įgyvendinimas

• 8.1. Parengtos ir įgyvendinamos aktyvios darbo rinkos strategijos 
atsižvelgiant į užimtumo gaires.

• 8.2. Savarankiškas darbas, verslumas ir verslo kūrimas: parengta 
strateginė politikos programa, pagal kurią teikiama integracinė parama 
veiklai pradėti.

• 8.3. Darbo rinkos institucijos modernizuotos ir sustiprintos atsižvelgiant į 
užimtumo gaires; prieš vykdant darbo rinkos institucijų reformas bus 
parengta aiški strateginė politikos programa ir atliktas ex ante vertinimas 
atsižvelgiant į lyčių aspektą.

• 8.4. Aktyvus ir sveikas senėjimas: parengta aktyvaus senėjimo politika 
atsižvelgiant į užimtumo gaires.

• 8.5. Darbuotojų, įmonių ir verslininkų prisitaikymas prie pokyčių; 
nustatyta politika, kuria siekiama padėti numatyti ir tinkamai valdyti 
pokyčius ir restruktūrizavimą.



Išankstinių sąlygų įgyvendinimas 2

• Dauguma sąlygų iš dalies įgyvendintos

• Reikalingas tarpministerinis bendradarbiavimas – pvz., sąlygos susijusios 
su parama verslo kūrimui turėtų būti įgyvendinamos Ūkio ministerijos

• Jei pasirinktas vėlyvas įgyvendinimo terminas (2016 m.), būtina
detalizuoti žingsnius kaip sąlyga bus įgyvendinama (veiksmai kurių turi 
būti imtasi)

• Išankstinių sąlygų įgyvendinimui neretai reikalinga analizė ir įrodymais 
grįsta strateginė politikos programa kaip pagrindas rezultatyvioms 2014 –
2020 – pagrindas siekiant nuosekliai ir kompleksiškai spręsti problemas 
(pvz., didinti verslumą, skatinti aktyvų senėjimą, remti darbo rinkos 
institucijų reformas)



9 TEMATINIS TIKSLAS:

Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu

2013 m. balandžio 15 d. 



Renginio tikslai

• Aktualiuose tematinių tikslų investiciniuose
prioritetuose identifikuoti esminius socio-
ekonominius bei viešosios politikos pokyčius, kurių
bus siekiama ES struktūrinės paramos investicijų
pagalba 2014-2020 m. laikotarpiu;

• Atsižvelgiant į identifikuotus pokyčius ir pasirinktus
investicinius prioritetus, inicijuoti vieningos
specifinių (konkrečių) uždavinių struktūros
sukūrimą.



Renginio eiga

Grupinės diskusijos pagal tematinius tikslus, kurių metu bus:

1) pateiktas pradinis turimo ministerijų indėlio į veiksmų
programos projektą įvertinimas;

2) pristatyta alternatyvi vertintojų nuomonė ir pasiūlymai
dėl galimų esminių pokyčių;

3) siekiama koordinuotai identifikuoti ir aptarti siekiamus
pokyčius ir galimą juos atitinkančių specifinių
(konkrečių) uždavinių formulavimą kiekvieno investicinio
prioriteto atveju.



Ministerijų indėlis į veiksmų programos projektą: 

• Pasirinkti 49 investiciniai prioritetai;

• Suformuluoti 174 specifiniai uždaviniai;

TAČIAU

• Skiriasi specifinio uždavinio traktavimas: pokytis vs
priemonė;

• Skiriasi požiūris į VP specifinio uždavinio formuluotės
atitikimą NPP uždaviniams;

• Skiriasi institucijų pasirengimas programavimo procesui ir
galimybės naudotis praeities pamokomis ir įrodymais;



EK veiksmų programos rengimo gairės:
specifinio uždavinio formulavimas ir aprašymas

Specifinis uždavinys turėtų:

• rodyti siekiamą pokytį arba rezultatą;

• atitikti investicinį prioritetą ir remiamų intervencijų pobūdį (ESF,
ERPF, SaF);

• neturėti platesnės reikšmės nei investicinis prioritetas.

Specifinio uždavinio pagrindimas turėtų:

• aiškiai įvardyti sprendžiamas problemas;

• pateikti svarius įrodymus (statistinius ir kitus duomenis).



EK gairės dėl VP rengimo: 
veiklų tipų ir pavyzdžių aprašymas

• Pagrindiniai veiklų tipai/pavyzdžiai (pvz., mokymai);

• Viena veikla gali prisidėti prie kelių to paties IP
specifinių uždavinių;

• Informacija apie tikslines grupes, teritorijas bei
paramos gavėjų tipus (jei tinkama);

• Informacija apie horizontaliųjų principų (lyčių lygybė,
lygios galimybės, tvari plėtra) įgyvendinimą;

• Trumpas kitų galimų veiklų paminėjimas.



Ministerijų indėlis į veiksmų programos projektą:
tipinės problemos 

• Pernelyg smulkūs specifiniai uždaviniai;

• Nekonkretūs specifiniai uždaviniai;

• Netinkamas tiesioginis NPP uždavinių formuluočių
perkėlimas;

• Specifiniai uždaviniai ir veiklos neatitinka IP
finansuojamų intervencijų pobūdžio;

• Horizontalių sričių integravimas.



9 tematinis tikslas: Socialinės įtraukties
skatinimas ir kova su skurdu

Pradinis įvertinimas:

• Siūlomų pokyčių aiškumas ir pagrįstumas

• Intervencijų logikos vidinis nuoseklumas

• Preliminarūs pasiūlymai



1 IP: Investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą... (ERPF)

Uždaviniai: 

1. Skatinti perėjimą nuo institucinių prie bendruomenės paslaugų ir 
gerinti socialinių paslaugų kokybę

2. Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms, labiau 
jį pritaikyti neįgaliesiems ir pagyvenusiems asmenims.

3. Sociokultūrinės infrastruktūros plėtra, didinant socialinę įtrauktį.

4. Pagrindinių susirgimų, lemiančių didžiausius sveikatos netolygumus, 
prevencija ir valdymas

5. Gerinti sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą

• Uždavinių skaičius pernelyg didelis. 

• 3 uždavinys dubliuoja 8 TT 2 IP numatytą infrastruktūros plėtrą (viešųjų 
erdvių sutvarkymas, neišnaudotos ar apleistos infrastruktūros konversija 
ir pan). 

• Svarstyti jungti 4 ir 5 U ir apsispręsti kokio esminio pokyčio siekiama.

• Nedubliuoti veiklų (pvz., socialinio būsto vystymo 1 ir 2 U).



2 IP: Parama fiziniam, ekonominiam ir socialiniam nepasiturinčių 
miestų ir kaimų bendruomenių atnaujinimui. (ERPF)

Uždaviniai 

1. Gerinti kaimo vietovių gyvenamąją aplinką (kompleksiškai atnaujinti 1–6 
tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), 
miestelių ir kaimų bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą, naudoti jų 
socialinį, kultūrinį ir gamtinį potencialą darniai gyvenamosios aplinkos 
plėtrai.

2. Skatinti vietos bendruomenių sveiką gyvenimo būdą 

3. Gerinti sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą vietos 
bendruomenėms

• Siūlome atsisakyti 2IP, nes uždaviniai ir veiklos dubliuoja 8TT (2IP) ir 1IP.



3 IP: Socialinių įmonių rėmimas. (ERPF)

• Uždavinys “Diegti darnaus vystymosi principus versle”

• Siūlome nesirinkti šio IP, o socialines įmones remti per 8IP “Socialinės 
ekonomikos ir socialinių įmonių skatinimas. (ESF)”

• Valstybei tvariau skatinti pageidaujamą plataus spektro verslo įmonių 
elgesį ir socialinę atsakomybę (pvz., subsidijuojant neįgaliųjų įdarbinimą, 
kvalifikacijos tobulinimą). 

• Neverta dėti dideles lėšas į pasirinktų įmonių fizinį kapitalą, skirti išteklius 
priežiūrai kaip jis naudojamas, prisiimti dalį verslo rizikos (sprendžiant į 
kurią įmonę investuoti, o į kurią ne), potencialiai iškreipiant rinką.



4 IP: Aktyvios įtraukties užtikrinimas, ypač siekiant pagerinti 
galimybes įsidarbinti. (ESF)

Uždaviniai:

1. Užtikrinti vyresnio amžiaus asmenų aktyvią įtrauktį, įgyvendinant 
iniciatyvas, susijusias su aktyviu ir sveiku senėjimu, ir skatinant vyresnio 
amžiaus asmenis išlikti darbo rinkoje.

2. Skatinti asmenų, turinčių negalią, aktyvią įtrauktį, didinant jų galimybes 
įsidarbinti ir išlikti darbo rinkoje bei mažinant aplinkos prieinamumo kliūtis

3. Didinti labiausiai nuo darbo rinkos nutolusių asmenų paskatas ir galimybes 
dalyvauti įgyvendinant aktyvios įtraukties priemones

• Gryninti uždavinius, kad jie geriau atspindėtų siekiamą pokytį.

• Labiausiai nuo darbo rinkos nutolę asmenys apima ir neįgaliuosius (tačiau jais 
neapsiriboja), tad 2U galima prijungti prie 3U.

• Socialinę atskirtį lemia ne tik su individu susiję veiksniai, bet ir visuomenės 
požiūris, diskriminacija. Tikslinga kompleksiškai vykdyti įtraukties priemones 
viename IP (integruojant uždavinius iš 5 ir 6 IP).



5 IP: Marginalių bendruomenių, pavyzdžiui romų, integracija. (ESF)

• Uždavinys “Skatinti kūrybingumą, lyderystę, dalyvavimą 
sociokultūrinėje veikloje, marginalinių bendruomenių kultūrinį 
aktyvumą ir integraciją”

• Siūlome nesirinkti šio IP, o romų integraciją remti per 4IP, kuris skirtas 
būtent labiausiai nuo darbo rinkos nutolusių grupių integracijai, socialinės 
atskirties mažinimui.



6 IP: Kova su diskriminacija dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, 
religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos. 

(ESF)

• Uždavinys “Gerinti visuomenės ir diskriminuojamų grupių supratimą 
apie diskriminacijos reiškinį ir tiesiogines bei netiesiogines šio reiškinio 
formas”

• Siūlome nesirinkti šio IP, o diskriminacijos supratimo ir mažinimo veiklą 
remti per 4 IP, kompleksiškai derinant su kitais socialinę įtrauktį
didinančiais uždaviniais ir jų veiklomis.



7 IP: Galimybių gauti įperkamas, tvarias ir aukštos kokybės 
paslaugas didinimas, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės 

svarbos socialines paslaugas. (ESF)

Uždaviniai:

1. Skatinti perėjimą nuo institucinių prie bendruomenės paslaugų ir 
gerinti socialinių paslaugų kokybę

2. Plėtoti paslaugas vaikui ir šeimai

3. Vykdyti socialinės rizikos ir socialinės atskirties prevenciją

4. Didinti būsto prieinamumą labiausiai pažeidžiamoms gyventojų 
grupėms

5. Stiprinti bendruomeninių organizacijų ir NVO gebėjimus teikti 
socialines paslaugas

6. Didinti sveikatos specialistų gebėjimus ir pacientų įgalinimą.

7. Sveikatos paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas



7 IP: Galimybių gauti įperkamas, tvarias ir aukštos kokybės 
paslaugas didinimas, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės 

svarbos socialines paslaugas. (ESF)

• Persidengiantys, besidubliuojantys uždaviniai.

• Socialinės rizikos ir socialinės atskirties prevencija vykdoma per 4 IP.

• Socialinio būsto plėtra remiama per 1 IP. T.p. išperkamoji nuoma ESF 
pagalba vargiai įmanoma dėl ribojamo projektų vykdymo termino, o 
žmonių iškraustymas pasibaigus projektų terminui politiškai 
nepriimtinas.

• Stiprinti bendruomeninių organizacijų ir NVO gebėjimus teikti socialines 
paslaugas galima per 1U (perėjimas prie bendruomenės paslaugų).

• Sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimą galima finansuoti ir per 10 
TT (švietimas); norimas veiklas taip pat galima finansuoti per 1 ir 2U –
bendruomenės paslaugų, kompleksinių paslaugų vaikui ir šeimai plėtrą.

• Gryninti kokio esminio pokyčio siekiama.



8 IP: Socialinės ekonomikos ir socialinių įmonių skatinimas. (ESF)

Uždaviniai: 

1. Remti socialinių įmonių veiklą ir plėtrą

2. Skatinti verslo socialinę atsakomybę ir bendruomeniškumą

3. Skatinti socialinio verslo kūrimą

• Uždaviniai pernelyg smulkūs, persidengia – užtektų vieno, kuris apimtų 
visą veiklų spektrą: nuo tyrimų/modeliavimo, informavimo/geros 
praktikos sklaidos, gebėjimų stiprinimo iki darbo vietų subsidijavimo.

• Nesuformuluota kokio esminio pokyčio siekiama.



9 IP: Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų 
įgyvendinimas. (ESF)

• Uždavinys “Įgyvendinti į miestų vietovių problemas orientuotas vietos 
plėtros strategijas, išnaudojant teritorijų vidinius išteklius”

• Uždavinys nerodo kokio pokyčio siekiama;

• Veiklos kurios susijusios su 9 TT gali būti finansuojamos per 4IP ir 7IP –
įvairios bendruomenine iniciatyva pagrįstos aktyvios įtraukties skatinimo, 
paslaugų teikimo veiklos;

• Siūlome atsisakyti šio IP, norimus pokyčius finansuojant per 4IP ir 7IP.



Išankstinių sąlygų įgyvendinimas 

• 10.1.Parengta ir įgyvendinama nacionalinė strateginė politikos programa, 
skirta skurdui mažinti, kuria siekiama užtikrinti iš darbo rinkos išstumtų 
asmenų aktyvią įtrauktį atsižvelgiant į užimtumo gaires.

• 10.2. Parengta nacionalinė strateginė romų įtraukties politikos programa.

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



Išankstinių sąlygų įgyvendinimas 2

• 2 iš 3 sąlygų iš dalies įgyvendintos

• Reikalingas tarpministerinis bendradarbiavimas sprendžiant 
kompleksiškas problemas

• Jei pasirinktas vėlyvas įgyvendinimo terminas (2016 m.), būtina
detalizuoti žingsnius kaip sąlyga bus įgyvendinama (veiksmai kurių turi 
būti imtasi)

• Išankstinių sąlygų įgyvendinimui neretai reikalinga analizė ir įrodymais 
grįsta strateginė politikos programa kaip pagrindas rezultatyvioms 2014 –
2020 – pagrindas siekiant nuosekliai ir kompleksiškai spręsti problemas



10 TEMATINIS TIKSLAS:

Investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą

2013 m. balandžio 15 d. 



Renginio tikslai

• Aktualiuose tematinių tikslų investiciniuose
prioritetuose identifikuoti esminius socio-
ekonominius bei viešosios politikos pokyčius, kurių
bus siekiama ES struktūrinės paramos investicijų
pagalba 2014-2020 m. laikotarpiu;

• Atsižvelgiant į identifikuotus pokyčius ir pasirinktus
investicinius prioritetus, inicijuoti vieningos
specifinių (konkrečių) uždavinių struktūros
sukūrimą.



Renginio eiga

Grupinės diskusijos pagal tematinius tikslus, kurių metu bus:

1) pateiktas pradinis turimo ministerijų indėlio į veiksmų
programos projektą įvertinimas;

2) pristatyta alternatyvi vertintojų nuomonė ir pasiūlymai
dėl galimų esminių pokyčių;

3) siekiama koordinuotai identifikuoti ir aptarti siekiamus
pokyčius ir galimą juos atitinkančių specifinių
(konkrečių) uždavinių formulavimą kiekvieno investicinio
prioriteto atveju.



Ministerijų indėlis į veiksmų programos projektą: 

• Pasirinkti 49 investiciniai prioritetai;

• Suformuluoti 174 specifiniai uždaviniai;

TAČIAU

• Skiriasi specifinio uždavinio traktavimas: pokytis vs
priemonė;

• Skiriasi požiūris į VP specifinio uždavinio formuluotės
atitikimą NPP uždaviniams;

• Skiriasi institucijų pasirengimas programavimo procesui ir
galimybės naudotis praeities pamokomis ir įrodymais;



EK veiksmų programos rengimo gairės:
specifinio uždavinio formulavimas ir aprašymas

Specifinis uždavinys turėtų:

• rodyti siekiamą pokytį arba rezultatą;

• atitikti investicinį prioritetą ir remiamų intervencijų pobūdį (ESF,
ERPF, SaF);

• neturėti platesnės reikšmės nei investicinis prioritetas.

Specifinio uždavinio pagrindimas turėtų:

• aiškiai įvardyti sprendžiamas problemas;

• pateikti svarius įrodymus (statistinius ir kitus duomenis).



EK gairės dėl VP rengimo: 
veiklų tipų ir pavyzdžių aprašymas

• Pagrindiniai veiklų tipai/pavyzdžiai (pvz., mokymai);

• Viena veikla gali prisidėti prie kelių to paties IP
specifinių uždavinių;

• Informacija apie tikslines grupes, teritorijas bei
paramos gavėjų tipus (jei tinkama);

• Informacija apie horizontaliųjų principų (lyčių lygybė,
lygios galimybės, tvari plėtra) įgyvendinimą;

• Trumpas kitų galimų veiklų paminėjimas.



Ministerijų indėlis į veiksmų programos projektą:
tipinės problemos 

• Pernelyg smulkūs specifiniai uždaviniai;

• Nekonkretūs specifiniai uždaviniai;

• Netinkamas tiesioginis NPP uždavinių formuluočių
perkėlimas;

• Specifiniai uždaviniai ir veiklos neatitinka IP
finansuojamų intervencijų pobūdžio;

• Horizontalių sričių integravimas.



10 tematinis tikslas: Investicijos į švietimą, 
įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą

Pradinis įvertinimas:

• Siūlomų pokyčių aiškumas ir pagrįstumas

• Intervencijų logikos vidinis nuoseklumas

• Preliminarūs pasiūlymai

Judančio taikinio problema...



1 IP: Švietimo ir mokymo infrastruktūros tobulinimas. (ERPF)

Esminiai pokyčiai:

- Prieinamumas/artumas: geografinis ir socialinis (ikimokyklinis ugdymas, pradinis 
švietimas, ...)

- Švietimo įstaigų tinklo optimalumas/kaštų efektyvumas (parama tinklo reformai) 

- Prielaidos IP 2, 3 ir 4 uždavinių įgyvendinimui (palydinčios investicijos) 

4-6 metų vaikų dalyvavimas ikimokykliniame ugdyme



1 IP: Švietimo ir mokymo infrastruktūros tobulinimas. (ERPF)

Investavimo kryptys:

- Investicijų sutelkimas: į ikimokyklinį ugdymą ir mokyklas?

Pvz., Airijos švietimo investicijų programa 2012-2016: 2210 mln eurų, iš jų mokykloms 2074 mln, aukštajam –
120 mln, kita – 15.5 mln. Panašiai Vokietija, Australija ar Kanada (tame tarpe krizės įveikimo stimuliaciniai
paketai)

- Likusios investicijos – labiau tematinės, palydimosios investicijos IP 3 ir 4 uždavinių 
įgyvendinimui: pvz., studijų infrastruktūra  smart specialisation srityse; mokymosi aplinkos 
atnaujinimas, kur stebimi ar numatomi didžiausi LLL tikslinių grupių srautai, kt.

Investavimo principai:

Parama optimizavimo procesui, t.y. investuojama tik atlikus struktūrinę pertvarką mokyklų tinkle, 
tai iš centro skatinant vietos savivaldos kompetencijai priklausančios sistemos prisitaikymą (pvz., 
ligoninių tinklo optimizavimo patirtis LT)

Siūloma svarstyti (iš dalies) gražintinas subsidijas ar beprocentes paskolas kaip investicinius 
pasirinkimus optimizuojantį veiksnį investuojant į aukštojo mokslo institucijas (pvz., 
aplinkosaugos patirtis LT)



1 IP: Švietimo ir mokymo infrastruktūros tobulinimas. (ERPF)

Atitinkamai, siūlomi uždaviniai:

1. Mokyklų tinklo optimalumas, didėjantis kaštų efektyvumas, išlaikant prieinamumą

2. Mokymosi ir studijų aplinkos pagerinimas,  siekiant kitų trijų IP tikslų įgyvendinimo, 
atliekant gerai fokusuotas, tikslines investicijas tuose IP idektifikuotose prioritetinėse srityse

Esminė veikla - ikimokyklinio ugdymo ir mokyklų infrastruktūros modernizacija ir plėtra

Investuoti kitose srityse galima tik bendrai su 3 ir 4 IP veiklomis, siekiant tų pačių tikslų (t.y., tai 
neturėtų būti atskiros, kitų tikslų siekiančios investicijos)

Kyla abejonių, ar perkėlimo atveju (pvz., campus formavimai, etc.) teigiamas (bet ribotas) efektas 
studijų kokybės gerėjimui bus proporcingas labai didelėms investicijoms

Kitos pastabos: 

- Kalbant apie pasiekiamumą didinančias priemones, gali būti aktualiau subsidijuoti nuvežimo 
paslaugą iš ESF

- Mokymosi priemonės kaip taisyklė yra mažos vertės turto įsigijimas per ESF projektus



2 IP: Mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus prevencija ir 
mažinimas ir lygių galimybių gauti geros kokybės ikimokyklinį, 

pradinį ir vidurinį išsilavinimą užtikrinimas. (ESF)
Esminiai pokyčiai/uždaviniai:

- Gerėjantys švietimo pasiekimai

- Mažėjanti mokyklos nebaigiančiųjų dalis

Galimų veiksmų gausa, juos galima apjungti, stambinti: 

- Mokyklų pažangos vertinimo sistemos plėtra,

- Inovatyvūs, mokyklų inicijuoti projektai: ugdymo organizacinių formų ir metodų 
įvairovės skatinimas, tėvų ir globėjų įtraukimas, verslo ir mokslininkų įtraukimas, 
etc.

- Spec. parama socialinę atskirties rizikoje esantiems 

- Vadovų ir mokytojų kvalifikacija (ypač naujųjų technologijų srityje), parama 
atėjimui ir pasitraukimui

Ex-ante sąlyga – įvykdyta



3 IP: Aukštojo ar lygiaverčio lygmens mokslo kokybės, 
veiksmingumo ir atvirumo gerinimas, kad būtų pritraukta daugiau 

studentų ir didėtų pažangumas
Esminis pokytis:

- Over-education (dalis 25-34 m. asmenų, su aukštuoju išsilavinimu, kurie dirba kvalifikacijos neatitinkantį 
darbą; vertically mismatched) mažinimas? O kitur kelti kokybę...

Uždaviniai: 

- Geresnis atitikimas darbo rinkos poreikiams, mažinant vertikalų neatitikimą (vertical mismatch)

- Studijų prieinamumo didinimas, siekiant geresnio tam tikrų grupių reprezentatyvumo

- Augantis tyrėjų ir MTEP personalo skaičius ir kompetencijos 

Galimų veiksmų gausa, nors juos galima apjungti: 

- Tarptautinis mobilumas 

- Jaunųjų tyrėjų gebėjimų ugdymas

- Įrodymais pagrįstas valdymas

- Geriausių talentų pritraukimo programa?

Ex-ante sąlyga – dalinai įvykdyta, reikia dėmesio kriterijui „didinamas mažas pajamas gaunančių asmenų 
grupių ir kitų nepakankamai atstovaujamų asmenų grupių dalyvavimas siekiant aukštojo išsilavinimo “



4 IP: Galimybių mokytis visą gyvenimą didinimas, darbo jėgos įgūdžių ugdymas ir kvalifikacijos 
kėlimas bei švietimo ir mokymo sistemų pritaikymas darbo rinkos poreikiams; įskaitant profesinio 

švietimo ir mokymo kokybės gerinimas bei mokymosi darbo vietoje ir gamybinės praktikos 
programų, pavyzdžiui, dvejopo mokymosi sistemų kūrimas ir plėtra (ESF)

Esminis pokytis:

- besimokančių 25-64 m. dalies gyventojų padidėjimas (išsilavinimo kriterijus lemiantis? Kompleksiško 
požiūrio poreikis)

Uždaviniai: 

- Pasiūlos mokytis visą gyvenimą padidinimas, skatinant formalios švietimo ir studijų sistemos lankstumą ir 
prisitaikymą, plėtojant a learning outcomes-based qualifications system

- Paklausos dalyvauti mokymesi didinimas, ypač mažiausiai dalyvaujančioms tikslinėms grupėms

Investavimo kryptys (veiklų grupavimas):

- pasiūla: švietimo lankstumo didinimas (kvalifikacijų sąranga, profesijų standartai, modulinės studijų 
programos, pagrįstos mokymosi rezultatais)

- paklausa: 

- mokymesi nedalyvaujančių suaugusiųjų įtraukimas (krepšeliai)

- praktinis mokymas  (pameistrystė, mobilumo krepšelis)

Įskaitant kompetencijos vertinimą
Ex-ante sąlyga – labiau neįvykdyta, trūksta į konkrečias tikslines 

grupes orientuoto požiūrio 



11 TEMATINIS TIKSLAS

Institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis 
administravimas

2013 m. balandžio 16 d. 



Renginio tikslai

• Aktualiuose tematinių tikslų investiciniuose
prioritetuose identifikuoti esminius socio-
ekonominius bei viešosios politikos pokyčius, kurių
bus siekiama ES struktūrinės paramos pagalba 2014-
2020 m. laikotarpiu;

• Atsižvelgiant į identifikuotus pokyčius ir pasirinktus
investicinius prioritetus, inicijuoti vieningos
specifinių (konkrečių) uždavinių struktūros
sukūrimą.



Renginio eiga

Grupinės diskusijos pagal tematinius tikslus, kurių metu bus:

1) pateiktas pradinis turimo ministerijų indėlio į veiksmų
programos projektą įvertinimas;

2) pristatyta alternatyvi vertintojų nuomonė ir pasiūlymai
dėl galimų esminių pokyčių;

3) siekiama koordinuotai identifikuoti ir aptarti siekiamus
pokyčius ir galimą juos atitinkančių specifinių
(konkrečių) uždavinių formulavimą kiekvieno investicinio
prioriteto atveju.



Ministerijų indėlis į veiksmų programos projektą: 

• Pasirinkti 49 investiciniai prioritetai;

• Suformuluoti 174 specifiniai uždaviniai;

TAČIAU:

• Skiriasi specifinio uždavinio traktavimas: pokytis vs
priemonė;

• Skiriasi požiūris į VP specifinio uždavinio formuluotės
atitikimą NPP uždaviniams;

• Skiriasi institucijų pasirengimas programavimo procesui ir
galimybės naudotis praeities pamokomis ir įrodymais;



EK veiksmų programos rengimo gairės:
specifinio uždavinio formulavimas ir aprašymas

Specifinis uždavinys turėtų:

• rodyti siekiamą pokytį arba rezultatą;

• atitikti investicinį prioritetą ir remiamų intervencijų pobūdį (ESF,
ERPF, SaF);

• neturėti platesnės reikšmės nei investicinis prioritetas.

Specifinio uždavinio pagrindimas turėtų:

• aiškiai įvardyti sprendžiamas problemas;

• pateikti svarius įrodymus (statistinius ir kitus duomenis).



EK gairės dėl VP rengimo: 
veiklų tipų ir pavyzdžių aprašymas

• Pagrindiniai veiklų tipai/pavyzdžiai (pvz. mokymai);

• Viena veikla gali prisidėti prie kelių to paties IP
specifinių uždavinių;

• Informacija apie tikslines grupes, teritorijas bei
paramos gavėjų tipus (jei tinkama);

• Informacija apie horizontaliųjų principų (lyčių lygybė
ir nediskriminavimas, tvari plėtra) įgyvendinimą;

• Trumpas kitų galimų veiklų paminėjimas.



Ministerijų indėlis į veiksmų programos projektą:
tipinės problemos 

• Pernelyg smulkūs specifiniai uždaviniai;

• Nekonkretūs specifiniai uždaviniai;

• Netinkamas tiesioginis NPP uždavinių formuluočių
perkėlimas;

• Specifiniai uždaviniai ir veiklos neatitinka IP
finansuojamų intervencijų pobūdžio;

• Horizontalių sričių integravimas.



Pranešimo planas

• Administracinių gebėjimų ir ūkio konkurencingumo ryšys;

• NPP logika, pradinė intervencijų logika;

• Intervencijų logikos aiškumo ir vidinio jos nuoseklumo 
vertinimas: pradiniai teiginiai;

• Siūlomi pokyčiai: galimi pokyčiai, konkrečių uždavinių 
struktūra, plėtros poreikiai ir potencialas, praeities 
pamokos.

• Sekantys žingsniai.



Koks ryšys tarp viešojo administravimo ir ūkio konkurencingumo?

Tiesiogin ės 
išlaidos

Trukm ė

Mokes čiai Darbuotoj ų 
darbo laikas

Išlaidos d ėl 
delsimo

Sqnaudos,  atsirandančios 
firmų sąveikoje dėl 

delsimo ar ilgo viešojo 
administravimo proceso

Mokesčiai, 
atsirandantys dėl 
įvairių paraiškų 

teikimo, 
registracijos ir 

atitikimo teisės 
aktams procesų

Sąnaudos dėl 
biurokratizmo, privalomų 
atsiskaitymų, sudėtingų 

biurokratinių procedūrų ir 
apeliacijų atvejų

Tiesioginiai perdavimo kanalai

Išlaid ų kanalas
(įmonių sąveikoje su viešąja administracija)

Netikrumo kanalas
(įmonių sąveikoje su viešąja administracija)

Tiesiogin ės 
išlaidos

Trukm ė Padariniai

Netikrumo efektas, 
atsirandantis dėl 
ankstesnių žinių 
stokos: kokie indėliai 
reikalingi norint gauti 
laukiamą paslaugą

Netikrumas dėl visos 
laiko trukmės, kurios 
reikia norint gauti 
laukiamą paslaugą

Efektai, atsirandantys dėl 
valstybės tarnautojų 
atskaitomybės trūkumo ir 
netikrumo dėl galimos 
korupcijos ir lobizmo 
įtakos

Sąžiningumo ir 
skaidrumo stoka

Šaltinis: European Commission, „Excellence in public administration for competitiveness in EU 
Member States.“ Report, 2012.



Koks ryšys tarp viešojo administravimo ir ūkio konkurencingumo? (2)

Netiesioginiai perdavimo kanalai

Valdžios išlaid ų 
paskirstymas

Efektyvus vieš ųjų gėrybi ų 
tiekimas

Viešojo administravimo 
išlaidos

Efektyvumas, nustatant 
poreikius ir teikiamų viešųjų 
gėrybių sudėtį (su tam tikru 
indėlių ir produktų kiekiu)

Viešojo administravimo išlaidų 
efektyvumas, tiekiant paslaugas ir 

viešąsias gėrybes (produktų 
santykis su indėliais)

Bendras mokesčių ir išteklių 
kiekis, kurį panaudojamas 
viešajame administravime 

teikiant paslaugas

Šaltinis: European Commission, „Excellence in public administration for competitiveness in EU 
Member States.“ Report, 2012. 



NPP intervencijų logika viešojo valdymo srityje

Šaltinis: Nacionalinė pažangos programa 2014-2020, Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programa.



Pasirinkti tematinio tikslo prioritetai

• Pasirinktas pirmasis investicinis prioritetas „Investuoti į 
institucinius gebėjimus ir veiksmingesnį viešąjį administravimą 
bei viešąsias paslaugas siekiant reformų, geresnio 
reglamentavimo ir gero valdymo“ (ESF);

• Iš dalies (dėl nacionalinio sveikatos horizontalaus prioriteto) 
pasirinktas ketvirtasis investicinis prioritetas „Institucinių 
gebėjimų ir veiksmingo viešojo administravimo gerinimas 
stiprinant institucinius gebėjimus ir viešųjų administravimo 
institucijų bei viešųjų paslaugų, susijusių su ERPF įgyvendinimu, 
veiksmingumą teikiant paramą ESF remiamoms institucinių 
gebėjimų ir viešojo administravimo veiksmingumo priemonėms 
(ERPF);

• Kiti IP nepasirinkti. 



Pasirinkti tematinio tikslo prioritetai

• „Institucinių gebėjimų ir veiksmingo viešojo administravimo gerinimas“ (ERPF): 
sutarta nesirinkti šio prioriteto;

• „4.1.1.Sveikatos apsaugos viešojo administravimo ir biudžetinių įstaigų 
informacinių išteklių optimizavimas, centralizuojant IRT infrastruktūrą (veikla 
tiesiogiai susijusi ir papildo 1.3 uždavinio veiklas)“: atitinkamos šio uždavinio 
veiklos gali būti finansuojamos pagal kitus 1 TT uždavinius (pvz., 
adminstracinių paslaugų tobulinimas), 2 TT (e. paslaugos), 9 TT (socialinės 
inovacijos) ar iš kitų finansavimo šaltinių (baziniai infrastruktūros poreikiai);

• „KM: Tobulinti kultūros procesų stabėseną, atlikti pokyčių vertinimus“: gali būti 
finansuojamos pagal 11 TT 1IP uždavinius (ESF finansuojamos veiklos);

• Aplinkosaugos institucijų gebėjimų stiprinimo finansavimo klausimas: bus 
finansuojama pagal 5 ir 6 TT.



Pradinė intervencijų logika

1 IP. Investuoti į institucinius gebėjimus ir 
veiksmingesnį viešąjį administravimą bei 

viešąsias paslaugas siekiant reformų, 
geresnio reglamentavimo ir gero valdymo)

1 Uždavinys.  Stiprinti institucinius 
gebėjimus viešajame valdyme ir gerinti 

viešojo valdymo kokybę

1 veikla

2 veikla

....

2 uždavinys.  Gerinti paslaugų  ir asmenų 
aptarnavimo viešojo valdymo institucijose 

kokybę, didinti paslaugų prieinamumą 
visuomenei

1 veikla

2 veikla

...

3 uždavinys.  Tobulinti sveikatos priežiūros 
valdymą ir finansavimą

1 veikla

2 veikla

...



Pradiniai teiginiai dėl intervencijų logikos 
korektiškumo

Stiprybės

• Didele dalimi atitinka 
Europos Komisijos gaires 
(apima kokybės standartus 
viešajame sektoriuje, 
įrodymais pagrįstą 
sprendimų priėmimą, verslo 
reglamentavimo tobulinimą, 
t.t.);

• Atitinka NPP ir Viešojo 
valdymo tobulinimo iki 2020 
m. programą.

Silpnybės

• Galima labiau akcentuoti 
orientaciją į verslo 
reglementavimo, valdžios 
išlaidų valdymo tobulinimą, 
sistemines reformas;

• Teisminės valdžios ir kovos 
su korupcija finansavimo 
klausimas. 



Pradiniai teiginiai dėl intervencijų logikos 
aiškumo

Stiprybės

• Iš esmės logiška uždavinių 
struktūra;

• Aiški jų sąsaja su 
siūlomomis veiklomis;

• Numatytos įvairios veiklos 
asmens ir ypač institucijų 
lygiu;

• Integruoti nacionaliniai 
prioritetai (regioninė plėtra, 
sveikata, kultūra).

Silpnybės

• Uždaviniai ir rodikliai nepakankamai 
konkretūs ir orientuoti į pokyčius;

• Numatyta pakankamai daug 
tęstinių veiklų, trūksta sisteminių 
pokyčių horizontaliose srityse;

• Tam tikras uždavinių ir veiklų 
dubliavimas esant diferencijuotam 
priortetų integravimui (sveikata ir iš 
dalies kultūra). 



Pradiniai teiginiai dėl vidinio nuoseklumo

Stiprybės
• Tinkamai atskirta parama socialinės 

partnerystės srityje tarp 8 TT, 10 TT ir 
11 TT;

• Atskirtas finansavimas paramos verslui 
srityje tarp 3 TT (kita verslo aplinka) ir 
11 TT (verslo reglamentavimas) (su 
keliomis smulkiomis išimtimis);

• Socialinės politikos inovacijos teikiant 
viešąsias paslaugas gali būti 
finansuojamos pagal 9 TT;

• Aplinkosaugos institucijų gebėjimų 
stiprinimo finansavimo klausimas 
(numatyta finansuoti pagal 5 ir 6 TT).

Silpnybės
• E-valdžios priemonių 

finansavimo pagal 2 TT ir 11 TT 
atskyrimas; 

• Galimybė finansuoti viešojo 
sektoriaus darbuotojų mokymus 
pagal 10 TT, o 11 TT teiktų 
paramą valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų 
tarnautojų/darbuotojų 
mokymams.



Suderinti pokyčiai: konkrečių uždavinių 
struktūra

1. Įrodymais pagrįstas, suinteresuotąsias grupes įtraukiantis 
valdymas, orientuotas į rezultatus (efektyvesnio valdžios 
išlaidų paskirstymo ir panaudojimo kontekste);

2. Valdymas, orientuotas į klientą, siekiant mažinti 
administracinę naštą bei netikrumą, didinti vartotojų 
pasitenkinimą;

3. Europos viešojo administravimo principais pagrįsta, 
orientuota į rezultatus ir klientą valstybės tarnyba.

Kovos su korupcijos veiklos gali būti finansuojamos skirtingus 
specifinius uždavinius, priklausomai nuo jų turinio (pvz., etika 
valstybės tarnyboje pagal 3 uždavinį, o socialinė verslo 
atsakomybė – pagal 2 uždavinį, t.t.). 



Konkrečių uždavinių struktūra

Sisteminis lygis Institucinis lygis Asmens lygis 

Valdymo funkcijų 
tipai

Valstybės valdymas 
(savivalda)

Administracinių ir 
viešųjų paslaugų 
teikimas 

Žmogiškųjų išteklių 
valdymas

Viešojo valdymo 
aplinka

Valdymas apibus sienos, efektyvesnė teisminė valdžia, kova su 
korupcija viešajame sektoriuje, t.t.



Pirmasis siūlomas pokytis: šalies poreikiai
• Viešojo valdymo rezultatyvumo didinimas (2020 m. siekiamas 

rodiklis - 15 vieta ES);
Lietuvos valdžios rezultatyvumo rodiklio dinamika (Pasaulio bankas, 2012)

• Nacionalinių reformų įgyvendinimas, atsižvelgiant į ES institucijų 
rekomendacijas dėl konvergencijos programos ir nacionalinės 
reformų programos; nacionalinius strateginius ir politinius 
dokumentus. 



Pirmasis siūlomas pokytis: plėtros potencialas

• Į rezultatus orientuotas valdymas:
– Įrodymais pagrįstas valdymas: pvz., „Vyriausybės institucijų, 

pagerinusių veiklos efektyvumo rodiklius, dalis“, 
„einamaisiais metais įgyvendinta funkcijų peržiūrių 
rekomendacijų“, kiti kriterijai/priemonės, numatytos Viešojo 
valdymo tobulinimo 2012 – 2020 m. programoje, 
Vyriausybės prioritetinėse priemonėse;  

– Suinteresuotųjų grupių įtraukimas: pvz., „Ministerijų 
surengtos viešosios konsultacijos visuomenei svarbiais 
klausimais“, numatytos Viešojo valdymo tobulinimo 2012 –
2020 m. programoje, Vyriausybės prioritetinėse priemonėse;

– Reikalingos reformos: pvz., rekomendacijos šaliai dėl pvz., 
dėl biudžeto deficito, pensijų reformos, valstybės valdomų 
įmonių reformos, t.t. 



Pirmasis siūlomas pokytis: praeities pamokos

• Projekto „Valdymo, 
orientuoto į rezultatus, 
tobulinimas“ metu 
sukurtos/patobulintos veiklos 
rezultatų stebėsenos, 
programų vertinimo, funkcijų 
peržiūros, sprendimų 
poveikio  vertinimo sistemos;

• Atitikimas Vyriausybės 
prioritetams viešųjų paslaugų 
ar vieno langelio srityje 
(projektai pagal priemonę 
„Viešųjų paslaugų kokybės 
iniciatyvos“).

• Buvo vykdoma mažai 
sisteminių projektų –
teminio koordinavimo, 
planavimo „iš viršaus 
žemyn“ ir aktyvesnio 
ministerijų vaidmens 
poreikis; 

• Mažai dėmesio teikiama 
konsultacijų su visuomene 
priemonėms Lietuvos 
viešojo valdymo 
institucijose.



Antrasis siūlomas pokytis: šalies poreikiai

Teisinės valstybės rodiklis ir reglamentavimo kokybės 
didinimas (2020 m. siekiamas rodiklis – 13 vieta ES)

Verslo reglamentavimo tobulinimas (pvz., verslo pradžia), 
efektyvesnė teismų sistema (pvz., kokybės standartai).

2 paveikslas. Teisinės valstybės rodiklio Lietuvoje dinamika (Pasaulio bankas)



Antrasis siūlomas pokytis: plėtros 
potencialas

• Tikslas sumažinti įmonių administracinę naštą 30 proc.: 
administracinės naštos ir sąnaudų mažinimo priemonės;

• Ūkio subjektų, teigiamai vertinančių priežiūros institucijų 
veiklą, proc. didėjimas (2016 metais – 60): per teisėkūros 
tobulinimą, reglamentavimo mažinimą ir stebėseną, t.t.;

• „Nustatyti [...] veiklos kokybės vertinimo kriterijus ir pagal juos 
kasmet šias institucijas ir įstaigas vertinti ir viešinti vertinimo 
rezultatus“: kokybės vadybos priemonės (įskaitant teismus ir 
asmens sveikatos priežiūros įstaigas).



Antrasis siūlomas pokytis: praeities pamokos

• Europos Komisijos 
nuomone, 2007–2013 m. 
buvo sėkmingai vykdomas 
verslo kontrolės institucijų 
optimizavimas, prie kurio 
prisidėjo ESF parama; 

• Diegiamos kokybės 
vadybos sistemos 
valstybės ir savivaldybių 
institucijose ir įstaigose. 

• Mažai dėmesio buvo 
teikiama teismų sistemai: 
2007–2013 m. laikotarpiu 
teisminės valdžios 
institucijos vykdė tik kelis 
projektus; 

• Kokybės vadybos taikymo 
galimybės teismuose. 



Trečiasis siūlomas pokytis: šalies poreikiai

• Pagal Korupcijos suvokimo indeksą 2012 m. Lietuva 
surinko vieną iš žemesnių balų (54 iš 100 galimų);

• 2011 m. Eurobarometro duomenimis apie 89% 
lietuvių korupciją laiko didele problema;

• Nors 2009 m. OECD/SIGMA ataskaitoje Lietuvos 
atitiktis Europos viešojo administravimo principams 
buvo įvertinta geriausiai (84 balai iš 100), vis dėlto 
egzistuoja tam tikros spragos (pavyzdžiui, žemiausia 
atitiktis fiksuota aukštesniosios valstybės tarnybos 
srityje).



Trečiasis siūlomas pokytis: plėtros potencialas

• Pagal Vyriausybės programą korupcijos suvokimo indeksas 2016 
metais turėtų padidėti 2 balais (t. y. nuo 54 (2012 m.) iki 56 
balų), taikant įvairias priemones: tai leistų ne tik didinti valdžios 
institucijų skaidrumą, bet ir mažinti verslo išlaidas, netikrumą;

• Žmogiškųjų išteklių plėtros uždaviniai ir priemonės, numatytos 
Vyriausybės prioritetinių priemonių dokumente ar Viešojo 
valdymo programoje (pvz., „viešojo valdymo institucijos, 
taikančios kompetencijų modelį“ arba „aukštesniųjų kategorijų 
ir vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų [...] centralizuotus 
mokymo projektus“):  leistų optimizuoti žmogiškųjų išteklių 
valdymą, skatintų orientaciją į rezultatus ir klientą.



Trečiasis siūlomas pokytis: praeities pamokos

• 2007-2013 m. laikotarpio 
pradžioje buvo daugiausia 
finansuojami bendrųjų 
kompetencijų mokymai 
atskirose įstagoise, bet 
pereita prie geresnio 
mokymo projektų 
planavimo, būsimuoju 
laikotarpiu planuojama 
labiau centralizuotas 
poriūris.

• 2007-2013 m. Laikotarpiu 
mažai dėmesio buvo 
teikiama valstybės tarnybos 
etikai, nebuvo 
finansuojamos kovos su 
korupcija priemonės 
viešajame ir privačiame 
sektoriuose, reikalinga 
orientacija į sritis, kur 
korupcija aukščiausia pagal 
korupcijos „žemėlapį.



Ex-ante sąlygų įvertinimas

Parengta valstybės narės administracinio veiksmingumo stiprinimo 
strategija, įskaitant viešojo administravimo pertvarką (įvykdyta):

– pateikiama teisinių, organizacinių ir (arba) procedūrinių pertvarkos 
veiksmų analizė ir strateginis planavimas;

– numatyta plėtoti kokybės valdymo sistemas; 

– nurodyti integruoti veiksmai, kuriais paprastinamos ir racionalizuojamos 
administravimo procedūros;

– numatyta rengti ir įgyvendinti žmogiškųjų išteklių strategijas ir politiką, 
aprėpiančius darbuotojų įdarbinimo planus ir karjeros galimybes, 
kompetencijos stiprinimą ir aprūpinimą ištekliais;

– numatyta visais lygmenimis ugdyti įgūdžius;

– numatyta parengti stebėsenos ir vertinimo procedūras ir priemones.

Patvirtinti Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos 
įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų planą (kovo mėn. nebuvo 
patvirtintas). 



Sekantys žingsniai

• Intervencijų logikos atnaujinimas, remiantis ex-ante 
vertinimo diskusijos ir konsultacijų su EK rezultatais (FM 
nustatytais terminais);

• Veiksmų programos prioritetų aprašymas: specifiniai 
uždaviniai ir veiklų tipai bei pavyzdžiai (FM nustatytais 
terminais pagal EK/FM gaires). 



Dėkoju už dėmesį


