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1. DABARTINöS SOCIALINöS IR EKONOMINöS BŪKLöS
LIETUVOJE IR PLöTROS PERSPEKTYVŲ ANALIZö
1.1 VIETINöS IR URBANISTINöS PLöTROS POTENCIALAS
1.1.1 Socialin÷-ekonomin÷ šalies regionų situacija
Pagrindiniai teiginiai:
Sparčiai pl÷tojantis Lietuvos ekonomikai did÷ja socialiniai, ekonominiai ir teritoriniai
netolygumai, tačiau tolygiai išsid÷stę Lietuvos miestai sudaro palankias prielaidas darniam ūkio ir
visos šalies vystymuisi. Lietuvos regionin÷ politika remiasi regioninių ekonomikos augimo centrų
(Alytus, Marijampol÷, Mažeikiai, Taurag÷, Telšiai, Utena ir Visaginas) vystymu ir papildoma
parama išskirtoms problemin÷ms teritorijoms.
Nepakankamą Lietuvos regioninių ekonomikos augimo centrų konkurencingumą ir
investicinį bei gyvenamosios aplinkos patrauklumą be kitų veiksnių lemia prasta miesto aplinkos,
transporto ir bendruomenin÷s infrastruktūros būkl÷, o dažnai ir jos trūkumas.
Nemaž÷jantys socialiniai, ekonominiai ir teritoriniai netolygumai tarp skirtingų Lietuvos
regionų ir miesto bei kaimo lemia nevienodas galimybes išlaikyti, tinkamai prižiūr÷ti bei atnaujinti
turimą būstą, tod÷l pastebima atskirų šalies vietovių (ypač probleminių teritorijų) gyvenamosios
aplinkos bei gyvenamųjų pastatų fizin÷ degradacija, socialinio būsto stoka.
Sparčiai pl÷tojantis Lietuvos ekonomikai ir vidutiniškai 6,7 proc. per metus (20002004 m. laikotarpiu) did÷jant bendrajam vidaus produktui (toliau – BVP), socialiniai, ekonominiai
ir teritoriniai skirtumai tarp Lietuvos regionų ir jų viduje nemaž÷ja.
Lietuvos regionin÷s politikos iki 2013 metų strategijoje įvardijama, kad pl÷tros
laikotarpio iki 2013 metų nacionalin÷s regionin÷s politikos pagrindin÷ problema – dideli ir
nemaž÷jantys socialiniai bei ekonominiai skirtumai tarp regionų ir jų viduje, o pagrindin÷ jų
priežastis – nepakankamai tolygi teritorin÷ ekonomin÷ pl÷tra.
Teritorin÷ socialin÷ sanglauda matuojama vertinant pagrindinių jos komponentų –
gyventojų pajamų ir nedarbo (arba užimtumo) lygio teritorinius netolygumus šalyje. Tod÷l
teritorin÷ socialin÷ sanglauda Lietuvoje vertinama pagal samdomojo darbo pajamas vienam namų
ūkio nariui per metus ir vidutinį metinį nedarbo lygį.
Samdomojo darbo pajamos (toliau – SDP) sudaro apie 60 proc. visų namų ūkio
pajamų. Kaip rodo statistikos duomenys, 2004 metais net 7 iš 10 apskričių SDP buvo mažesn÷s už
šalies vidurkį (3238 litai). Šalies vidurkį viršijo tik Vilniaus apskritis (4417 litai), Klaip÷dos
apskritis (3672 litai) ir Kauno apskritis (3410 litų). Taurag÷s apskrities gyventojų SDP (mažiausios
šalyje) nesiek÷ n÷ pus÷s Vilniaus apskrities (didžiausių šalyje) rodiklio ir buvo daugiau kaip 1,5
karto mažesn÷s už šalies vidurkį. Pus÷je apskričių (Alytaus, Marijampol÷s, Panev÷žio, Taurag÷s ir
Utenos) SDP buvo beveik 25 proc. arba daugiau mažesn÷s už šalies vidurkį.
Kito gyventojų pajamų rodiklio – vidutinio m÷nesinio bruto darbo užmokesčio –
dinamika pagal apskritis 2000–2004 metais taip pat rodo gana didel÷s teritorin÷s diferenciacijos
stabilumą ir netolygumų tarp Lietuvos regionų did÷jimą.
Vidutinis metinis nedarbo lygis Lietuvoje 2004 metais sudar÷ 11,4 proc. Teritorin÷
diferenciacija Lietuvoje min÷tais metais pagal šį rodiklį buvo gana didel÷. Žemesnis už šalies
vidurkį vidutinis metinis nedarbo lygis buvo Marijampol÷s (6,9 proc.), Taurag÷s (8,9 proc.), Kauno
(10,3 proc.), Telšių (10,3 proc.) ir Vilniaus (11,1 proc.) apskrityse. Likusiose 5 apskrityse nedarbo
lygis buvo didesnis už Lietuvos vidurkį (12,3–12,7 proc.). Skirtumas tarp didžiausią (Klaip÷dos
apskritis) ir mažiausią rodiklį (Marijampol÷s apskritis) turinčių apskričių sudar÷ 1,8 karto, kai tuo
tarpu 2000 metais teritorin÷ diferenciacija pagal šį rodiklį buvo daug mažesn÷ ir skirtumas tarp
didžiausią ir mažiausią rodiklį turinčių apskričių sudar÷ tik 1,5 karto. Tai rodo did÷jančią teritorinę
diferenciaciją.
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2004–2006 m. laikotarpiu maž÷jo tiek vidutinis šalies metinis nedarbo lygis (2005 m.
šalyje jis siek÷ 8,3 proc.), tiek šio rodiklio teritoriniai skirtumai tarp regionų. Panaši tendencija buvo
būdinga ir registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykio rodiklio atveju. Tačiau šie iš
pažiūros teigiami rodiklių poslinkiai nel÷m÷ didesn÷s šalies regionų teritorin÷s socialin÷s
sanglaudos. Maž÷jantį nedarbo lygį ir bedarbių skaičių visų pirma stipriai l÷m÷ gyventojų
emigracija iš šalies, kurią paskatino Lietuvos įstojimas į ES, ir jų jud÷jimas į didžiuosius šalies
miestus. 2004-2005 m. iš šalies išvyko per 30 tūkst. žmonių. Gyventojų migracija šalies viduje
min÷tu laikotarpiu siek÷ per 130 tūkst. išvykusių žmonių. Tik÷tina, kad didžioji išvykusių dalis yra
darbingo amžiaus (pvz., Socialinių tyrimų instituto duomenimis, apie 75 proc. išvykstančių iš
Lietuvos sudaro darbo migrantai) gyventojai, siekiantys emigruoti į kitas šalies vietoves ar užsienį
d÷l nepalankių socialinių, ekonominių ir teritorinių gyvenimo sąlygų.
Kito situaciją darbo rinkoje apibūdinančio rodiklio – registruotų bedarbių ir darbingo
amžiaus gyventojų santykio – teritorin÷ diferenciacija, kas taip pat rodo nemaž÷jančius teritorinius
netolygumus. 2004 metais Lietuvos vidurkis pagal šį rodiklį sudar÷ 6,8 proc. Teritorin÷
diferenciacija taip pat turi did÷jimo tendenciją, o 2004 metais Taurag÷s apskrities rodiklis
(didžiausias Lietuvoje) buvo daugiau kaip 2 kartus didesnis už Kauno apskrities rodiklį (mažiausias
Lietuvoje).
Nedarbo lygio bei registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykio
dinamika 2000–2004 metais rodo gana didel÷s teritorin÷s diferenciacijos stabilumą ir sanglaudos
požymių nebuvimą. Tik÷tina, kad numatomos žem÷s ūkio specializacijos ir koncentracijos
tendencijos Lietuvoje dar labiau padidins pagal min÷tus rodiklius atsiliekančių apskričių, turinčių
didžiausią žem÷s ūkyje užimtų gyventojų dalį, atotrūkį nuo šalies vidurkio.
Įvertinant tai, kad Lietuvoje regionai (apskritys) pasižymi nedid÷jančia teritorine
socialine sanglauda, iki 2013 metų pagrindin÷ regionin÷s politikos kryptis bus didinti teritorinę
socialinę sanglaudą tarp regionų, nedidinant teritorin÷s socialin÷s ir ekonomin÷s diferenciacijos
regionų viduje.
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2 pav. Bendras vidaus produktas vienam gyventojui, palyginti su Lietuvos vidurkiu
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Lietuvai būdingi gana dideli ir tebedid÷jantys skirtingų regionų ekonominio
išsivystymo netolygumai. Atotrūkis tarp labiausiai išsivysčiusios Vilniaus ir skurdžiausios Taurag÷s
apskrities pagal BVP vienam gyventojui (toliau – BVP/gyv.) 2004 m. sudar÷ apie 2,7 karto (šis
skirtumas 2000–2004 metų laikotarpiu padid÷jo 1,2 karto). Antai 2004 metais BVP/gyv. Vilniaus
apskrityje buvo netgi 44 proc. didesnis už Lietuvos vidurkį, o Taurag÷s apskrityje – tik 53,5 proc.
Lietuvos vidurkio. Tuo tarpu 2000 metais Vilniaus apskrityje BVP/gyv. buvo tik 33,4 proc. didesnis
nei Lietuvos vidurkis, o Taurag÷s apskrities rodiklis sudar÷ 61,7 proc. Lietuvos vidurkio. Tai rodo
did÷jančią ekonominę diferenciaciją tarp atskirų regionų.
Prognozuojama, kad Lietuvos BVP sparčiai did÷s ir artimiausioje ateityje. BVP
augimą ateityje tur÷tų dar labiau paskatinti ir prognozuojamas gyventojų skaičiaus maž÷jimas.
Nepaisant to, šio rodiklio skirtumai tarp išsivysčiusių ir neišsivysčiusių šalies regionų turi
tendenciją did÷ti.
Įvertinant tai, kad šalyje yra dideli ir nemaž÷jantys socialiniai, ekonominiai ir
teritoriniai netolygumai tarp regionų ir jų viduje, nacionalin÷ regionin÷ politika vykdoma ir
teritorin÷ socialin÷ sanglauda skatinama dviem kryptimis. Pirmoji apima ilgalaikio šalies
ekonomikos augimo skatinimą ir socialin÷s sanglaudos tarp regionų didinimą kompleksiškai
pl÷tojant regioninių ekonomikos augimo centrų infrastruktūrą. Antroji yra nukreipta į gyvenimo
kokyb÷s gerinimą problemin÷se teritorijose, tokiu būdu skatinant teritorinę sanglaudą regionų
viduje.
Regioniniai ekonomikos augimo centrai ir problemin÷s teritorijos
Šiuolaikin÷je ekonomikoje didžioji dalis BVP sukuriama ir augimas vyksta
urbanizuotose teritorijose. Tačiau ne visos urbanizuotos teritorijos d÷l įvairių priežasčių yra
vienodai patrauklios investicijoms, o kartu – ir ekonomikos augimo skatinimui. Dažniausiai
tolygiai išsid÷sčiusių miestų tinklas užtikrina tolygesnę šalies pl÷trą, be to, tai yra socialin÷s ir
ekonomin÷s sanglaudos didinimo pagrindas. Lietuvoje yra pakankamai tolygiai išd÷sčiusių miestų
tinklas, kuris tur÷tų sudaryti prielaidas tolygiam šalies vystymuisi. Tačiau didžioji dalis investicijų
pritraukiama į didžiuosius miestus – Vilnių, Kauną, Klaip÷dą, Šiaulius ir Panev÷žį. Kitų Lietuvos
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miestų – regioninių centrų, turinčių ekonomikos augimo potencialą, galimyb÷s panaudojamos
nepakankamai. D÷l menko investicinio patrauklumo ir aglomeracijos ekonomijos veiksnių vietiniai
ir regioniniai ekonomikos augimo centrai n÷ra pakankamai konkurencingi, palyginti su didžiaisiais
miestais, tačiau per 2000–2004 metų laikotarpį tiesioginių užsienio investicijų dalis labiau
išsivysčiusiose apskrityse sumaž÷jo nuo 95,1 iki 89,5 proc.
Regioniniuose ekonomikos augimo centruose reikia įgyvendinti papildomas valstyb÷s
intervencines priemones, skirtas investiciniam ir gyvenamosios aplinkos patrauklumui didinti.
Tokiems miestams – regioniniams ekonomikos augimo centrams, vadovaujantis Lietuvos
regionin÷s politikos iki 2013 metų strategija, šalyje priskiriami Alytus, Marijampol÷, Mažeikiai,
Taurag÷, Telšiai, Utena ir Visaginas. Šie regioniniai ekonomikos augimo centrai išskirti
atsižvelgiant į tai, kad Alytus, Marijampol÷, Taurag÷ ir Telšiai yra Lietuvos Respublikos teritorijos
bendrajame plane numatyti regioniniai ekonomikos augimo centrai, atliekantys administracines
funkcijas ir esantys pagal socialinę būklę labiausiai atsilikusiose apskrityse; Utena yra greta
Lietuvos Respublikos Ignalinos atomin÷s elektrin÷s regiono esantis regioninis ekonomikos augimo
centras, kurio ekonominis potencialas itin prisid÷s prie būsimųjų šio regiono ekonominių ir
socialinių problemų sprendimo; Mažeikiai ir Visaginas yra ekonominį potencialą turintys
regioniniai ekonomikos augimo centrai, esantys greta siūlomų pl÷toti regioninių ekonomikos
augimo centrų (atitinkamai Telšių ir Utenos), jų prid÷tinis potencialas (sudarant ekonomikos
augimo ašis kartu su regioniniais ekonomikos augimo centrais) sukuria spartesnio šių regionų
ekonominio augimo prielaidas.
Vadovaujantis Regionin÷s pl÷tros įstatymu, valstyb÷s teritorijos dalis, turinti specifinių
socialinių ir ekonominių problemų vadinama problemine teritorija. Remiantis 2005 metų
duomenimis, probleminių teritorijų išskyrimo kriterijus atitinka 14 savivaldybių. Dauguma
savivaldybių, atitinkančių nustatytus probleminių teritorijų kriterijus, yra Lietuvos pakraštyje,
atokiau nuo regioninių ekonomikos augimo centrų. Šios savivaldyb÷s pasižymi aukštu nedarbo
lygiu, žemos kvalifikacijos darbo j÷ga, sparčiu gyventojų skaičiaus maž÷jimu ir sen÷jimu, menku
gyvenamosios aplinkos patrauklumu, prasta socialine infrastruktūra, aukštu socialin÷s atskirties
lygiu bei silpnu gyventojų švytuoklin÷s darbo migracijos lygiu. D÷l šių priežasčių problemin÷ms
teritorijoms taip pat yra būdingas mažas konkurencingumas ir menkas investicinis patrauklumas.
Siekiant spręsti tiek šias, tiek demografines problemas, šiose teritorijose būtina vykdyti
intervencines priemones, skirtas gyvenimo aplinkai ir kokybei gerinti, daugiausia d÷mesio skiriant
viešosios infrastruktūros modernizavimui.
Siekiant padidinti regioninių ekonomikos augimo centrų ir išskirtų probleminių
teritorijų konkurencingumą,
investicinį ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą būtina
kompleksiškai spręsti esamas problemas, parengiant ir įgyvendinant atitinkamų regioninių
ekonomikos augimo centrų pl÷tros ir jų integracijos su aplinkin÷mis (50–70 km spinduliu)
teritorijomis programas.
Mažesnių šalies miestų urbanistin÷ infrastruktūra
Lietuvos regionin÷s politikos iki 2013 metų strategijoje teigiama, kad išskirtų
regioninių ekonomikos augimo centrų konkurencingumą ir investicinį patrauklumą be kitų veiksnių
lemia prasta infrastruktūros būkl÷, o dažnai – ir jos trūkumas. D÷l prastos miesto aplinkos,
transporto ir bendruomenin÷s infrastruktūros būkl÷s ar jos trūkumo nesukuriama palanki aplinka
verslui, negarantuojama tinkama gyvenimo aplinka ir kokyb÷ gyventojams. Pastarieji, ypač
kvalifikuoti darbingo amžiaus gyventojai, palieka regionus ir išvyksta į kitus šalies miestus arba
kitas valstybes.
Išankstiniais 2005 m. duomenimis, iš šalies išvyko per 15 tūkst. gyventojų, natūralus
metinis gyventojų jud÷jimas apskrityse ir savivaldyb÷se siek÷ beveik 60 tūkst. išvykusiųjų,
daugiausia jų (beveik 24 proc.) išvyko į Vilnių. Didžiausia išvykusiųjų dalis tarp visų gyventojų
buvo Alytaus (2,6 proc.), Telšių (2,5 proc.), Šiaulių (2,3 proc.), Klaip÷dos, Taurag÷s ir Utenos (2,2
proc.) apskrityse, kai tuo tarpu šalies vidurkis sieke 2 proc. Statistika apie kvalifikuotos darbo j÷gos
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migraciją nepateikiama, tačiau tik÷tina, kad nemaža išvykusių gyventojų dalis yra būtent aukštos
kvalifikacijos. Kvalifikuotos darbo j÷gos migraciją skatina ne tik regioniniuose ekonomikos augimo
centruose esantis žemas darbo užmokesčio lygis, bet ir menkas jų gyvenamosios ir darbo aplinkos
patrauklumas.
Analizuojant regioninių ekonomikos augimo centrų infrastruktūrą, išskirtina prasta
miesto aplinkos būkl÷. Regioninių ekonomikos augimo centrų miestuose daug pramoninių ir kitų
vietovių, įskaitant jose esančius pastatus, yra apleistos, nenaudojamos, darkančios miesto vaizdą ir
neretai pavojingos aplinkai. Šiuose miestuose taip stokojama tokios verslui reikšmingos miesto
aplinkos infrastruktūros kaip komercinių centrų, verslo inkubatorių ir pan.
Menką regioninių ekonomikos augimo centrų konkurencingumą ir investicinį
patrauklumą lemia ir žemas darbo j÷gos švytuoklin÷s migracijos lygis, sąlygojamas nepakankamai
išvystytos transporto infrastruktūros ir žemo gyventojų mobilumo lygio.
2005 metais Lietuvoje buvo registruota daugiau kaip 1,79 mln. kelių transporto
priemonių. Nuo 1990 m. kelių transporto priemonių parkas išaugo 2,7 karto, o eismo intensyvumas
48 proc. Šios tendencijos kelia iššūkius transporto mobilumui miestuose užtikrinti. Regioniniuose
ekonomikos augimo centruose šiuo metu ypač stokojama privažiavimų bei automobilių stov÷jimo
aikštelių, vis dar nepakankamai išpl÷tota p÷sčiųjų, dviračių takų ir kitų alternatyvių arba
„minkštųjų“ transporto rūšių infrastruktūra, n÷ra išpl÷totos eismo saugumo priemon÷s. Šalyje taip
pat auga viešojo transporto poreikis: 2000–2004 m. laikotarpiu vidaus viešuoju transportu vežtų
keleivių skaičius išaugo nuo 424,7 iki 479,8 tūkst. arba beveik 13 proc. Tačiau viešojo transporto
būkl÷ šalyje, ypač mažesniuose miestuose, yra prasta ir netenkina šiandieninių reikalavimų. Tod÷l
tobulinant regioninių ekonomikos augimo centrų transporto infrastruktūrą, būtina pl÷toti ir
modernizuoti privažiavimų bei automobilių stov÷jimo aikštelių tinklą, vystyti kelių saugos
priemones, pl÷toti p÷sčiųjų, dviračių takus bei kitą reikalingą alternatyvių transporto rūšių
infrastruktūrą, vystyti viešojo transporto infrastruktūrą ir didinti jos prieinamumą.
Regioninių ekonomikos augimo centrų bendruomenin÷ infrastruktūra yra skaidoma į
traukos centrų ir kultūros infrastruktūrą.
Traukos centruose esančių teritorijų pl÷tra apima poilsio, laisvalaikio ir sporto
infrastruktūros atnaujinimą ar sukūrimą. Miestuose trūksta kokybiškai įrengtų poilsio ir laisvalaikio
zonų – parkų, sodų, aikščių, skverų, promenadų, pasažų ir kitų. Regioniniams ekonomikos augimo
centrams aktualus yra ir modernios sporto infrastruktūros trūkumas. Dabartin÷ šalies sporto bazių
būkl÷ ir jų skaičius netenkina nei Lietuvos gyventojų, nei didelio meistriškumo sportininkų
poreikių. Trūksta tiek modernių specializuotų sporto bazių, kuriose pagal šiuolaikinius reikalavimus
didelio meistriškumo sportininkai gal÷tų rengtis įvairioms varžyboms, tiek šiuolaikiškų bendrų
sporto bazių (stadionų, baseinų, salių, įvairių aikštelių, maniežų, vandens, kitų trasų ir pan.), kurios
būtų naudojamos ne tik profesionaliam, bet ir aktyviam ar pasyviam poilsiui.
Mažesnių šalies miestų kultūros infrastruktūros būkl÷ labai skiriasi nuo esančios
didžiuosiuose miestuose. 2004 m. Socialinių tyrimų instituto atlikto sociologinio tyrimo išvados
rodo, kad gana sunki materialin÷ pad÷tis yra muziejuose, bibliotekose, kultūros centruose,
įsikūrusiuose nedideliuose miesteliuose ir kaimiškosiose vietov÷se. Tyrimas taip pat parod÷, kad
kultūros įstaigų, kurių infrastruktūra regionuose yra blogiausiai išpl÷tota, lankomumas ret÷ja,
maž÷jant gyvenamosios vietov÷s dydžiui. Nesant nedideliuose miesteliuose ir kaimiškosiose
vietov÷se pakankamos pasiūlos, nesuformuojami n÷ šių kultūros įstaigų lankymo poreikiai. Tai gali
lemti kultūros paslaugų poreikio maž÷jimą ir visuomen÷s intelektualinio bei kūrybinio potencialo
nykimą.
Pastarąjį dešimtmetį kultūros įstaigų pastatams statyti, rekonstruoti, remontuoti buvo
skiriama nepakankamai l÷šų. Didžioji dalis kultūros įstaigų išlaikoma iš savivaldybių biudžetų,
tačiau l÷šos skiriamos tik etatams ir pastatams išlaikyti. Vyriausyb÷s parengtos Regionų kultūros
pl÷tros, Etnin÷s kultūros pl÷tros valstybin÷, Bibliotekų modernizavimo programos bei rengiamos
Kultūros centrų modernizavimo 2007–2017 m., Muziejų modernizavimo programos sudaro
palankias sąlygas investicijoms į šių kultūros objektų modernizavimą bei pl÷trą.
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Prasta bendruomenin÷s infrastruktūros būkl÷ ar jos trūkumas turi neigiamą įtaką
gyventojų saugumui. Nesutvarkyta, neįrengta aplinka, laisvalaikio praleidimo būdų trūkumas lemia
didesnį nusikalstamumą, ypač tarp jaunimo. Pagal statistiką įtariamų (kaltinamų) nepilnamečių
santykin÷ dalis regioniniuose ekonomikos augimo centruose dažnai yra didesn÷ nei didžiuosiuose
šalies miestuose (Vilniuje ir Kaune). Atnaujinus ar sukūrus regioninių ekonomikos augimo centrų
bendruomeninę infrastruktūrą gali būti stipriai prisid÷ta prie nusikalstamumo prevencijos šiose
vietov÷se.
Investiciniam ir gyvenamosios miestų aplinkos patrauklumui taip pat aktuali viešųjų
sveikatos, socialinių, švietimo paslaugų infrastruktūra, jos prieinamumas. Atkreiptinas d÷mesys, jog
daugelio viešųjų paslaugų įstaigų infrastruktūra yra nepatenkinamos būkl÷s. Didel÷s dalies viešųjų
paslaugų institucijų veikla yra apsunkinta d÷l blogos įstaigų pastatų būkl÷s: daugelis sveikatos,
socialines bei švietimo paslaugas teikiančių įstaigų pastatų, statytų prieš kelias dešimtis metų,
nebeatitinka sanitarin÷s higienos normų, be to, ir kapitalinis remontas daug kur darytas prieš kelis
dešimtmečius. Kai kurių paslaugų (pvz., ikimokyklinio ugdymo) infrastruktūros yra stokojama ypač
mažesniuose šalies miestuose ir kaimiškosiose vietov÷se. Nors yra būtina optimizuoti viešųjų
paslaugų įstaigų infrastruktūrą, tačiau tai turi būti vykdoma siekiant užtikrinti pakankamą viešųjų
paslaugų infrastruktūros prieinamumą tam, kad nebūtų mažinama gyvenimo kokyb÷ atskiruose
regionuose.
Pasikeitus Lietuvos informacijos ir kultūros politikai, vykstant politiniams ir
ekonominiams pokyčiams atsiranda nauji gyventojų poreikiai, nauji reikalavimai urbanistinei
pl÷trai, verslo, poilsio ir sporto, kultūrinei veiklai. Naujų paslaugų įstaigose pageidauja mokslo,
verslo žmon÷s, neįgalieji, jaunimas. Tik moderni, šiuolaikiška infrastruktūra gal÷s patenkinti
min÷tus poreikius.
Būsto sąlygos
Dauguma Lietuvos gyventojų (66 proc.) gyvena daugiabučiuose namuose,
pastatytuose 1961–1990 metais. Didžioji dalis šių namų yra fiziškai susid÷v÷ję: jų termoizoliacin÷s
savyb÷s neatitinka šiandienos reikalavimų, neefektyvios pastatų šildymo sistemos, sunaudojančios
daug šilumin÷s energijos. D÷l pamin÷tų veiksnių auga ne tik šių namų atnaujinimo poreikis, tačiau
kylant energijos kainoms, daugeliui namų ūkių tampa probleminis ir būsto išlaikymas. Prie ypač
probleminių priskirtini bendrabučio tipo daugiabučiai namai. Pagal savivaldybių duomenis
Lietuvoje yra 750 bendrabučio tipo daugiabučių namų, kuriuose gyvena apie 45 tūkst. šeimų (namų
ūkių).
Pasikeitus valstybei priklausiusio nuomojamo būsto fondo nuosavyb÷s formai, didelę
dalį jų privatizavus (Lietuvoje apie 97 proc. viso būsto fondo priklauso gyventojams privačios
nuosavyb÷s teise), būsto išlaikymo ir atnaujinimo našta tenka jų savininkams. Aukščiau pateikti
socialiniai, ekonominiai ir teritoriniai šalies regionų skirtumai lemia nevienodas namų ūkių
galimybes išlaikyti ir tinkamai prižiūr÷ti bei atnaujinti turimą būstą. Pastebima atskirų, probleminių
teritorijų gyvenamųjų pastatų fizin÷ degradacija. Ši tendencija ypač pastebima miestuose, kuriuose
aukštas skurdo ir nedarbo lygis, rizikingos demografin÷s tendencijos, žemas ekonominio
išsivystymo lygis. Žemos kokyb÷s pastatuose susitelk÷ mažas pajamas gaunantys bei socialiai
atskirti gyventojai, nepaj÷gūs ne tik atnaujinti ir tinkamai prižiūr÷ti savo būstus, tačiau ir juos
išlaikyti.
Dalis Lietuvos gyventojų (apie 7 proc. visų namų ūkių) neturi tinkamo būsto.
Socialinio būsto lyginamoji dalis tesudaro 3 proc. šalies būsto fondo, kai tuo tarpu ES šalyse ji
vidutiniškai penkis kartus didesn÷. Pigaus nuolatinio arba nuomojamo socialinio būsto ypač
stokojama problemin÷se šalies teritorijose. 2006 metų pradžioje į socialinį būstą pretendavo apie 13
tūkst. namų ūkių. Šio fondo lyginamąją dalį iki 2020 metų numatoma padidinti iki 4–5 proc.
Socialinio būsto fondas pl÷tojamas ne tik statant naujus gyvenamuosius namus, bet ir pritaikant
esamus pastatus. Prie tokių pastatų priskirtini bendrabučio tipo daugiabučiai namai. Šiuose namuose
susitelk÷ mažas pajamas turintys bei socialiai pažeidžiami gyventojai, kurie nepaj÷gia užtikrinti
11

tinkamos būsto priežiūros. Dalis gyvenamųjų patalpų šiuose namuose priklauso savivaldyb÷ms ir
naudojamos kaip socialinis būstas. Tačiau savivaldyb÷s taip pat n÷ra finansiškai paj÷gios atnaujinti,
prižiūr÷ti esamų arba įsigyti naujų patalpų socialiniam būstui pl÷toti.
Įgyvendindama Lietuvos būsto strategijos tikslus Vyriausyb÷ 2004 metais patvirtino
Daugiabučių namų modernizavimo bei Socialinio būsto fondo pl÷tros programas. Tačiau šių
programų finansavimas n÷ra adekvatus poreikiams ir kelia gr÷smę būsto strategijos tikslams
pasiekti. Tod÷l d÷l ribotų namų ūkių bei valstyb÷s finansavimo galimybių nepavyksta pagal naujus
techninius reikalavimus atnaujinti daugiabučių gyvenamųjų namų bei sukurti minimalaus standarto
būstus bendrabučio tipo namuose, taip pat užtikrinti socialinio būsto pasiūlą jo stokojantiems namų
ūkiams.
1 lentel÷. Svarbiausi netolygumai tarp ES ir Lietuvos regionų socialin÷je-ekonomin÷je srityje
ES
Įvertinimas
Netolygumo rodiklis
Metai Lietuva*
vidurkis**
Bendras vidaus produktas vienam gyventojui palyginti
su ES vidurkiu, proc.

2004

47,8

100

Didelis

Užimtumo lygis, proc.

2004

61,2

63,3

Mažas

55–64 m. amžiaus darbuotojų užimtumo lygis, proc.

2004

47,1

41,0

Mažas

Nedarbo lygis, proc.

2004

11,4

9,0

Mažas

Ilgalaikio nedarbo lygis, proc.

2004

5,8

4,1

Vidutinis

Aprūpinimas būstu (m² vienam gyventojui)

2004

~22

30–40

Vidutinis

Gyvena daugiabučiuose namuose, proc.

2004

66

50

Didelis

Sunaudojama šilumos energijos gyvenamuose
pastatuose, kwh/m²

2004

250

160

Didelis

Socialinio būsto lyginamoji dalis šalies būsto fonde,
proc.

2004

3,0

15

Didelis

Šaltiniai: * Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
** EUROSTAT.

1.1.2 Socialin÷-ekonomin÷ kaimo vietovių situacija
Pagrindiniai teiginiai:
Nepakankamas sveikatos ir švietimo paslaugų prieinamumas, neigiami užimtumo pokyčiai,
neišvystyta infrastruktūra lemia prastą, palyginti su miestu, kaimo demografinę, ekonominę ir
socialinę pad÷tį.
Kaime vyrauja didel÷ priklausomyb÷ nuo žem÷s ūkio ekonomin÷s veiklos – 2004 m. apie
puse dirbančiųjų kaime gyventojų dirbo žem÷s ūkio, miškininkyst÷s, medžiokl÷s ir žvejybos
sektoriuose.
D÷l maž÷jančio žem÷s ūkio sektoriuje dirbančių gyventojų skaičiaus, nedarbo lygio augimo
kaime pavojaus labai aktuali tampa alternatyvios ekonomin÷s veiklos kaimo vietov÷se pl÷tra.
Neišvystyta kaimo viešoji infrastruktūra yra laikoma rimta kliūtimi siekiant užtikrinti verslo
ir gyventojų gyvenimo aplinkos ir kokyb÷s pl÷trą šiose vietov÷se.
Lietuvos kaimo demografin÷ situacija, užimtumas ir nedarbas
Lietuvos kaime 2004 m. gyveno trečdalis šalies gyventojų. 2000–2004 m. gyventojų
skaičius sumaž÷jo 1 proc. Gyventojų maž÷jimą kaime lemia kaimui būdingas mažesnis
gimstamumas ir didesnis mirtingumas nei mieste. Taip pat pažym÷tina jaunų 25–29 m. amžiaus
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kaimo gyventojų (ypač moterų) migracija į miestus. Kita demografin÷ kaimo tendencija yra
gyventojų sen÷jimas – maž÷ja vaikų iki 15 metų dalis, daug÷ja 60-mečių ir vyresnio amžiaus
gyventojų dalis. Tokią prastą demografinę pad÷tį kaime daugiausia lemia nepakankamas sveikatos
ir švietimo paslaugų prieinamumas, neigiami užimtumo pokyčiai, prasta infrastruktūros būkl÷.
Kaimo gyventojų išsilavinimo lygis yra žemesnis nei miesto gyventojų. Tai rodo, kad
žmon÷s, gyvenantys kaimiškosiose vietov÷se yra prasčiau pasirengę įvairiai verslo veiklai,
konkurencingų ūkių vystymui ar darbui kitose ekonomin÷se veiklose. Kaimo gyventojų
dalyvavimas mokymosi visą gyvenimą sistemoje yra mažesnis nei miesto gyventojų. Kaime apie 30
proc. bedarbių neturi kvalifikacijos.
Lietuvoje 2004 m. 15,8 proc. visų užimtųjų dirbo žem÷s ūkio, medžiokl÷s,
miškininkyst÷s ir žuvininkyst÷s sektoriuje, kai tuo tarpu ES-25 – 5 proc. Kaime vyrauja didel÷
priklausomyb÷ nuo pirmin÷s žem÷s ūkio gamybos ekonomin÷s veiklos: 2004 m. kaime dirbo 87,3
proc. visų šalies žem÷s ūkio, medžiokl÷s, miškininkyst÷s ir žuvininkyst÷s sektoriaus darbuotojų, kas
sudaro apie 48 proc. visų kaimo užimtųjų gyventojų.
Kaimui būdingas mažesnis nei mieste ir tebemaž÷jantis užimtųjų skaičius bei
santykinai didelis jaunimo nedarbas. Užimtųjų gyventojų skaičius kaime 1999–2004 m. sumaž÷jo
daugiau nei 6 proc. Kaimo gyventojų užimtumo lygis 2004 m. siek÷ 59 proc. visų kaime
gyvenančiųjų 15-64 m. amžiaus gyventojų (mieste – 62 proc.), nedarbo lygis – apie 10 proc. (mieste
– apie 12 proc.). Jaunimo iki 25 m. amžiaus nedarbo lygis kaime siek÷ 20,3 proc. (vidutiniškai
šalyje – 22,5 proc.).
Mažesnis kaimo gyventojų aktyvumas ir užimtumas lemia mažesnes šių namų ūkių
disponuojamas grynąsias pajamas, palyginti su miesto gyventojų namų ūkiais. Namų ūkių
disponuojamos grynosios pajamos kaime 2004 metais buvo 24,7 proc. mažesn÷s nei mieste. Mažos
kaimo gyventojų pajamos lemia jų išlaidų struktūrą – didžioji dalis (54 proc.) jų pajamų
išleidžiamos maistui, kai tuo tarpu miesto gyventojai maistui išleidžia tik 34 proc. savo pajamų.
Aukščiau pateikti ir kiti duomenys atskleidžia keletą šalies kaimiškų vietovių
silpnybių. Pirma, kaimui būdinga didel÷ priklausomyb÷ nuo vieno pajamų šaltinio – pirmin÷s žem÷s
ūkio gamybos. Antra, kaimiškose vietov÷se yra aukštas jaunimo nedarbo lygis. Trečia, pastebimi
did÷jantys miesto ir kaimo demografiniai, ekonominiai ir socialiniai skirtumai.
Numatoma, kad užimtųjų, tiesiogiai dirbančių žem÷s ūkio, medžiokl÷s, miškininkyst÷s
ir žuvininkyst÷s sektoriuje, skaičius ateityje maž÷s, o d÷l to gali gerokai padid÷ti kaimiškų vietovių
gyventojų nedarbo lygis. Tod÷l netekę darbo kaimo žmon÷s turi tur÷ti palankias galimybes pl÷toti
naujas žem÷s ūkio tradicijas bei įsitraukti į kitas ekonomines veiklas.
Alternatyvi ekonomin÷ veikla šalies kaimo vietov÷se
Pastaraisiais metais kaimo vietov÷se vyksta svarbūs struktūriniai ekonomin÷s veiklos
pokyčiai: maž÷jant bendram dirbančių kaimo gyventojų skaičiui, 2 proc. padid÷jo jų dalis paslaugų
sferoje bei pramon÷je ir 5 proc. sumaž÷jo žem÷s ūkyje, medžiokl÷je ir miškininkyst÷je. Nors vis
daugiau smulkių ūkių imasi netradicin÷s žem÷s ūkio veiklos (užsiima kaimo turizmu, augina retų
veislių paukščius bei žv÷relius, vaistinius ir prieskoninius augalus, netradicines uogas, sraiges,
augalus biokuro gamybai ir kt.), 2003 m. visuotinio žem÷s ūkio surašymo duomenimis, tik 4514
ūkių, t.y. 1,7 proc. visų veikiančių ūkių, greta ūkininkavimo užsi÷m÷ papildoma ekonomine veikla.
Maž÷jant žem÷s ūkio sektoriuje dirbančių gyventojų skaičiui labai aktuali kaimo
vietov÷se tampa smulkaus ir vidutinio verslo bei paslaugų sektoriaus pl÷tra. Nors Lietuvoje 2001–
2005 metais smulkių ir vidutinių įmonių (toliau – SVV įmon÷s) skaičius kaimo vietov÷se augo, vis
d÷lto sparčiausiai jis augo šalies miestuose, kurie yra labiau patrauklūs verslo pl÷trai. SVV įmonių
steigimas kaime vyksta labai l÷tai. 2005 m. 1000 kaimo gyventojų teko 7 SVV įmon÷s, kai ES-25
valstybių narių rodiklis siek÷ 24. Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2006 m. sausio 1 d.
kaime veik÷ 7 548 SVV įmon÷s. Kaime veikiančios SVV įmon÷s daugiausia užsiima prekyba (39
proc. visų Lietuvos kaimo vietov÷se veikiančių SVV įmonių); kiek mažiau įmonių kaime veikia
pramon÷s ir statybos (25 proc.) ir paslaugų (23 proc.) srityse. Apie 15 proc. kaime įsikūrusių SVV
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įmonių užsiima su žem÷s ūkio sektoriumi susijusia veikla. L÷ta smulkaus ir vidutinio verslo pl÷tra
glaudžiai susijusi su maža kaimo gyventojų perkamąja galia. Tod÷l teigiami kaimo gyventojų
disponuojamų grynųjų gaunamų pajamų poslinkiai yra svarbi tokio verslo pl÷tros sąlyga. Augantis
rekreacinių paslaugų poreikis ir turizmo pl÷tra taip pat skatina kitų paslaugų pl÷trą kaimiškose
vietov÷se.
Žem÷s ūkio veiklai mažiau tinkamose ir natūraliais kraštovaizdžiais pasižyminčiose
kaimo vietov÷se pastaraisiais metais s÷kmingai pl÷tojamas kaimo turizmas, laikomas viena iš
pagrindinių alternatyvių ekonominių veiklų kaime. Kaimo turizmo paslaugų paklausa viršija
pasiūlą. Kaimo turizmo sodybų skaičius išaugo nuo 203 sodybų, įregistruotų 2001, iki 493 sodybų,
įregistruotų 2005 metų pabaigoje. Kaimo turizmo pl÷trai trukdo nepakankami vadybiniai į šią veiklą
įsitraukusių gyventojų geb÷jimai, prastos užsienio kalbų žinios, taip pat nepakankama kaimo
infrastruktūra (privažiavimai, vandens tiekimas, nutekamojo vandens apdorojimas, interneto
prieiga, kt.). D÷l augančio užsienio turistų susidom÷jimo kaimo turizmu taip pat tur÷tų būti
sustiprinta kaimo turizmo rinkodara: 2003 m. užsienio turistai sudar÷ 3 proc. visų kaimo turizmo
sodybų lankytojų, 2004 m. – 10 proc.
Amatai – svarbi šalies etnokultūros dalis ir kita reikšminga alternatyvi kaimo
ekonomin÷ veikla, kurioje pastaraisiais metais taip pat jaučiamas didelis pagyv÷jimas. Lietuva turi
gilias amatų tradicijas, siejamas su namų apyvokos daiktų gamyba, tradiciniais nacionaliniais
apdarais ir kitais rankų darbo gaminiais. 2003 m. visuotinio žem÷s ūkio surašymo duomenimis
amatais, kaip papildoma veikla, užsi÷m÷ viso labo tik 164 žemdirbiai. Daugumai užsiimančių
amatais kaimo gyventojų trūksta verslumo, vadybos žinių, jų gamyba yra mažos apimties ir
dauguma produkcijos net nepatenka į rinką. Plečiantis kaimo turizmui šalyje auga įvairių
rankdarbių paklausa, tod÷l jaučiamas poreikis sustiprinti šią alternatyvią ekonominę veiklą. Tokiu
būdu būtų ne tik diversifikuojama kaimo gyventojų ūkin÷ veikla, bet ir pl÷tojamos Lietuvos
etnokultūrin÷s vertyb÷s.
Palyginti su miesto verslininkais, kaimo verslininkai yra mažiau aktyvūs, steigdami
savo verslą, nes verslo aplinka kaimiškosiose vietov÷se yra ne tokia patraukli kaip mieste.
Atokiuose regionuose kaimo gyventojų investicinis paj÷gumas dažnai n÷ra adekvatus ekonomin÷s
veiklos įvairinimo ir modernizavimo poreikiams. Palyginti su miestu kaime matomas ryškus darbo
j÷gos pasiūlos ir paklausos nesuderinamumas, nepakankamas darbo j÷gos ekonominis aktyvumas,
ribotas gyventojų mobilumas, žemesnis kaimo gyventojų išsilavinimo lygis, verslumo žinių ir
patirties stoka (ypač vadybos bei rinkodaros srityse), neišvystyta fizin÷ verslo infrastruktūra. Šie
veiksniai taip pat riboja kaimo investicinį patrauklumą.
Tod÷l siekiant užtikrinti užimtumo ir pajamų augimą bei gyvenimo kokyb÷s gerinimą
kaime, būtina skatinti iniciatyvas, kurių tikslas – ūkin÷s veiklos diversifikacija, alternatyvios
ekonomin÷s veiklos kaime kūrimas. Siekiant maksimalaus rezultato, taip pat būtina ugdyti vietos
geb÷jimus įsidarbinimo, veiklos įvairinimo srityse, skatinti vietos savivaldą, vietos gyventojų
iniciatyvas, partnerystę sprendžiant iškilusias problemas savo j÷gomis. Siekiant didinti kaimo
vietovių patrauklumą būtina pl÷sti paslaugų sektorių, gerinti šių vietovių infrastruktūrą.
Kaimo vietovių viešoji infrastruktūra
Infrastruktūros būkl÷ kaime yra prastesn÷ nei mieste. Neišvystyta kaimo infrastruktūra
yra laikoma rimta kliūtimi siekiant užtikrinti verslo ir gyventojų gyvenimo aplinkos ir kokyb÷s
pl÷trą šiose vietov÷se. Nors šalyje n÷ra kaimo vietovių, kuriose nebūtų elektros energijos, vis d÷lto
tarp kaimo ir miesto egzistuoja platūs skirtumai transporto, telekomunikacijų ir energijos, verslo,
bendruomenin÷s ir kitos infrastruktūros srityse.
Nors Lietuva turi gerai išvystytą vietinių kelių tinklą, vis d÷lto tiek šių, tiek regioninių
kelių būkl÷ yra prasta – daug vietin÷s reikšm÷s kelių yra žvyrkeliai. Elektros tiekimas yra gerai
išvystytas, tačiau naujai įsikuriantys kaimo gyventojai ar gyventojai, pertvarkantys savo ūkius,
susiduria su problemomis, kai reikia prie ūkio sodybų ar kitos paskirties pastatų pajungti elektrą ar
nutiesti privažiavimus.
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Šalies kaimo vietov÷se ypač stinga verslo pl÷trai reikalingos viešosios infrastruktūros.
Vietose dažnai n÷ra sąlygų steigti vietin÷s reikšm÷s verslo inkubatorius: trūksta naujų patalpų verslo
konsultacijų, kitų susijusių paslaugų teikimui, smulkiojo verslo pl÷tojimui; esamos patalpos dažnai
n÷ra pritaikytos šioms veikloms vykdyti, tod÷l tur÷tų būti rekonstruotos.
Nepakankama yra ir kaimo bendruomenin÷s infrastruktūros būkl÷. Reikalingas
gyvenamosios aplinkos sutvarkymas: kaimo rekreacinių zonų tvarkymas, poilsio zonų įkūrimas,
sporto aikštelių įrengimas. Kaimo bendruomen÷s taip pat stokoja visuomeniniams poreikiams
tinkamos kultūros infrastruktūros: vietov÷se esančių kultūros centrų, muziejų, bibliotekų
infrastruktūra yra labai prastos būkl÷s, o neretai – ir nepakankama bendruomeninei integracijai
užtikrinti.
Kaime trūksta ir kompiuterinio raštingumo lavinimui skirtos infrastruktūros. Lietuva
kaip ir kitos naujosios ES valstyb÷s nar÷s pasižymi žemu informacinių technologijų ir interneto
prieinamumo lygiu: tik 24 proc. kaimo gyventojų namuose turi kompiuterį ir tik 18 proc. naudoja
internetą. Daugelyje kaimo vietovių n÷ra techninių galimybių naudoti plačiajuostį internetą, kurio
vartojimas taip pat ribojamas ir santykinai didel÷s paslaugų kainos.
Beveik visos didesn÷s kaimo vietov÷s turi bent vieną parduotuvę, aprūpinančią
gyventojus pagrindiniais maisto produktais ir kitomis prek÷mis, kavinę ar barą. Žmon÷s, gyvenantys
atokesn÷se kaimo vietov÷se yra aptarnaujami pasitelkiant transportą. Bankų, pašto, medicinos ir kitos
paslaugos dažniausiai teikiamos didesn÷se kaimo vietov÷se, tai sukelia nepatogumų atokiau
gyvenantiems asmenims.
Infrastruktūros kaimo vietov÷se gerinimas, jos pl÷tra, viešųjų erdvių sutvarkymas yra
būtinas siekiant sukurti geresnes sąlygas gyvenimui, darbui bei verslo struktūrų kūrimuisi kaime.
2 lentel÷. Svarbiausi netolygumai tarp ES ir Lietuvos kaimo socialin÷je-ekonomin÷je srityje
ES
Netolygumo rodiklis
Metai
Lietuva*
Įvertinimas
vidurkis**
Užimtųjų žem÷s ūkio, medžiokl÷s,
miškininkyst÷s ir žuvininkyst÷s
2004
15,8 proc.
5 proc.
Didelis
sektoriuje dalis
SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000
2005
7
24
Didelis
kaimo gyventojų
1,7 proc. ūkių visų
Ūkininkai, užsiimantys kita, pajamas
2003
veikiančių ūkių
Bus pateikta
teikiančia veikla
skaičiaus
62 m. ir vyresnių ūkininkų dalis,
2004
44
Bus pateikta
proc.
Šaltiniai: * Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
** EUROSTAT

1.1.3. Kultūros paveldas ir turizmas
Pagrindiniai teiginiai:
Lietuvos turizmo sektorius turi dideles galimybes augti, nes Lietuva turi didelį kultūrinį ir
gamtinį turizmo potencialą, kurį sudaro savitas ir turtingas kultūros paveldas, tarp jo ir UNESCO
paveldo objektai, pajūrio gamtinis kompleksas, vidaus vandens telkiniai, nacionaliniai ir regioniniai
parkai bei 32 procentus šalies teritorijos užimantys miškai. Tačiau gamtinis ir kultūrinis turizmo
potencialas panaudojamas labai ekstensyviai, daugiausia d÷l viešosios turizmo infrastruktūros
trūkumo regionuose ir saugomų teritorijų bei gamtos ir kultūros objektų nepakankamo pritaikymo
masiniam lankymui.
Pl÷tojant turizmo paslaugas ir viešąją turizmo infrastruktūrą 2004–2006 m. laikotarpiu buvo
siekiama kurti infrastruktūrą, orientuotą į aktyvaus poilsio, sveikatingumo, kultūrinio turizmo,
dalykinio (konferencijų) turizmo, ekologinio (pažintinio) turizmo saugomose teritorijose veiklas.
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Šios infrastruktūros pl÷tojimą būtina tęsti, norint geriau panaudoti esamą potencialą ir užtikrinti
turizmo sektoriaus augimą.
Kliūtys tolimesnei turizmo pl÷trai Lietuvoje yra susijusios su sezoniškumu, maža aktyvaus
ekologinio (pažintinio) turizmo maršrutų pasiūla, nepakankamu kultūros paveldo bei gamtinių
teritorijų, įskaitant saugomas teritorijas, pritaikymu lankymui, per maža laisvalaikio veiklos
įvairove ir jos diversifikavimu pagal išskirtinumą (turistų pajamų lygį), sveikatos gerinimo paslaugų
pasiūla, nepakankamai išvystytu apgyvendinimo paslaugų sektoriumi, nepakankama turizmo
informacijos sklaida ir rinkodara.
Turistų poreikių netenkina dabartin÷ aktyvaus poilsio, įskaitant sportą ir pramogas,
infrastruktūra.
Vienas svarbiausių turizmo sektoriaus vystymo tikslų – skatinti atvykstamąjį ir vietinį
turizmą kuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui, kultūriniam ir konferencijų turizmui.
Turizmo pl÷tra ypač gamtos ir kultūriniais turizmo ištekliais pasižyminčiose šalies vietov÷se sudaro
galimybes efektyvesnei žem÷naudai bei darniai šių regionų pl÷trai, atveria galimybes pritaikyti ir
panaudoti kultūros paveldo objektus ir saugomas teritorijas šalies ir užsienio turistų rekreaciniams
poreikiams tenkinti. Be to, turizmo sektoriaus pl÷tra skatina tarptautinį bendradarbiavimą, sudaro
galimybes spręsti gyventojų , ypač jaunimo, pajamų ir užimtumo didinimo, naujų verslo nišų
kūrimo, privačių investicijų pritraukimo bei regionų ekonomin÷s ir socialin÷s raidos klausimus.
Daugelyje pasaulio šalių turizmas yra pripažintas viena iš svarbiausių ūkio šakų.
Remiantis Pasaulio turizmo organizacijos analize, 83 proc. pasaulio šalių turizmas yra vienas iš
penkių pagrindinių pajamas teikiančių sektorių, o 38 proc. pasaulio šalių – pagrindinis užsienio
valiutos šaltinis.
Pamažu did÷ja turizmo sektoriaus reikšm÷ ir Lietuvos ekonomikai. Jau keleri metai iš
eil÷s Lietuvoje pajamos iš atvykstamojo turizmo didesn÷s nei išvykstamojo turizmo išlaidos (2005
m. kelionių saldo – 494,3 mln. Lt). Trejų pastarųjų metų laikotarpiu pajamos iš atvykstamojo
turizmo padid÷jo 51 proc. ir sudar÷: 2003 m. – 1,7 mlrd. Lt; 2004 m. – 2,273 mlrd. Lt; 2005 m. –
2,562 mlrd. Lt. Lietuva tampa vis patrauklesn÷ atvykstantiems ir vietiniams turistams. Tai atsispindi
2004–2005 metų turizmo dinamikoje ir teikia visas prielaidas tik÷tis nemažo užsienio turistų srauto
ateityje. Per 2005 m. į Lietuvą atvyko 2080,4 tūkst. lankytojų, t.y. 3 proc. daugiau lankytojų nei per
2004 m. Vietinis turizmas taip pat išaugo – 2005 m. kolektyvinio apgyvendinimo įstaigose vietiniai
turistai sudar÷ 48,6 proc. visų svečių, jų buvo apgyvendinta 21,8% daugiau, palyginti su 2004 m..
Kaimo turizmo sodybose 2005 m. apsilank÷ 137 tūkst. Lietuvos poilsiautojų ir apie 18 tūkst.
užsieniečių, o 2004 m. atitinkamai – 90 tūkst. ir 12,7 tūkst. Per 50 proc. visų kaimo turizmo
poilsiautojų lank÷si Vilniaus apskrities, o apie 20 proc. – Utenos apskrities kaimo turizmo
sodybose. Tai rodo, kad Lietuva yra patraukli, atitikdama kriterijus, kurie yra svarbūs, renkantis
kelionę į ir po šalį: gana greitai pasiekiama ir dar nelankyta daugumos Europos Sąjungos gyventojų,
pasižymi patrauklia gamta ir kraštovaizdžiu, turtingu kultūros paveldu, gausiais rekreaciniais
ištekliais.
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3 pav. Apgyvendinta svečių iš svarbiausių užsienio rinkų Lietuvos apgyvendinimo įmon÷se, tūkst.
svečių

Tūkstančiai
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Šaltinis: „Turizmas Lietuvoje 2005“, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s.

Aktyvaus poilsio, laisvalaikio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros ribota pl÷tra,
pakankamai didel÷ sezoniškumo įtaka turizmo sektoriui, nepakankama turizmo paslaugų ir pramogų
kokyb÷ ir ribota jų įvairov÷, mažas šių paslaugų konkurencingumas yra trukdžiai, kurių pašalinimas
pad÷s užtikrinti tolesnį tolygų turizmo sektoriaus pajamų augimą.
Lietuva turi didelį gamtinį turizmo potencialą, kurį sudaro pajūrio gamtos kompleksas,
vidaus vandens telkiniai (Lietuvoje 2850 ežerų, 760 upių) bei 32 proc. šalies teritorijos užimantys
miškai. Kultūriniam, ekologiniam, konferencijų turizmui ir aktyviam poilsiui, pl÷tojant viešąją
turizmo infrastruktūrą, pamažu pritaikomi 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų, bendrai apimančių
7,5 proc. šalies teritorijos, taip pat dalis draustinių. Į saugomų teritorijų tinklą patenka daug
etnokultūros paveldo objektų. Vis d÷lto Lietuvos rekreacinis potencialas dar n÷ra visiškai
panaudojamas turizmo reikm÷ms. Ypač didelį turizmui pritaikomų išteklių potencialą, kurį galima
kryptingai jungti formuojant turizmo maršrutus, turi Aukštaitijos regionas, vidurio Lietuvos
regionas ir Žemaitijos kraštas, Šiaur÷s Rytų Aukštaitijos bei Žemaitijos regionai, Nemuno sl÷nis ir
jo artimiausios apylink÷s, kai kurie Vidurio Lietuvos rajonai. Šiaur÷s Rytų Aukštaitijos regionas
turi unikalias vandens turizmo pl÷tros galimybes, jame susitelkę apie 70 proc. šalies ežerų, išraiškūs
miškais apaugę kalvynai, senovę menantys kaimai. Žemaitijos regionas išsaugojęs unikalų kultūros
paveldą, čia taip pat susitelkę didžiausi Vakarų Lietuvos ežerynai ir miškų masyvai, o tai sudaro
puikias sąlygas aktyviam turizmui, ypač dviračių ir vandens maršrutams. Nemuno sl÷nyje susitelkę
daugiau kaip 50 proc. Lietuvos pilių, nemažai piliakalnių, istorinių miestelių, kurortų, 1 nacionalinis
ir 5 regioniniai parkai, čia geros galimyb÷s keliauti vandeniu, automobiliais, dviračiais. Nemuno
žemupys – vartai į Pajūrio regioną.
Atskirą turizmo išteklių dalį sudaro gausūs kurortų gydomieji ištekliai, galintys
patenkinti didžiulius sveikatingumo ir kurortų pl÷tros poreikius, pasižymintys ilgaamž÷s veiklos
tradicijomis (siekiančiomis XVII amžių). Lietuvoje kurorto statusas yra suteiktas 4 miestams –
Birštonui, Druskininkams, Neringai ir Palangai. Lietuvos kurortai turi ištirtus, gausius ir pl÷trai
pakankamus mineralinio vandens ir gydomųjų durpių išteklius. Iš viso Lietuvoje šiuo metu
išžvalgyti 11 tipų gydomojo geriamo ir 8 tipų gydomojo vandens ištekliai. Dabar Lietuvoje
vartojamas dar ne visų tipų mineralinis vanduo, tod÷l kurortų gydyklos turi galimybę pl÷sti savo
paslaugas, įvairioms procedūroms vartodamos naujų tipų mineralinį vandenį. Netoli Birštono,
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Druskininkų ir Palangos esančiuose Palait÷s, Mašnyčios ir Tenž÷s telkiniuose išgaunamos geros
kokyb÷s gydomosios durp÷s, kurių gydymo reikm÷ms pakaks daugeliui metų. Visų kurortų gamtos
išteklių pakanka intensyvesnei rekreacinei veiklai pl÷toti: Druskininkuose ir Birštone šių išteklių
pagrindą sudaro vidaus vandenys ir rekreaciniai miškai, Palangoje – Baltijos jūra, jūros
paplūdimiai, rekreaciniai miškai, unikalus botanikos parkas, Neringoje – Baltijos jūra, Kuršių
marios, paplūdimiai ir kopos, rekreaciniai miškai. Kurortų gamtos išteklius papildo kultūros
paveldas. Be to, turizmo pl÷tros potencialą kurortuose didina tai, kad Birštono kurortas yra Nemuno
kilpų regioninio parko teritorijoje, Neringa – Kuršių Nerijos nacionalinio parko teritorijoje, šalia
Druskininkų yra Dzūkijos nacionalinis parkas, už 50 kilometrų nuo Palangos – Žemaitijos
nacionalinis parkas. Kurortų apgyvendinimo paslaugų infrastruktūra buvo intensyviai vystoma
sovietiniu laikotarpiu ir yra labai pasenusi, neatitinkanti šiandienos poreikių. Kurortai, prieš keletą
metų išgyvenę recesijos periodą, šiuo metu vis daugiau lankomi tiek vietos, tiek užsienio svečių,
tod÷l pastaraisiais metais kurortų pl÷tra pasižym÷jo turizmo paslaugų infrastruktūros atnaujinimu,
paslaugų kokyb÷s ger÷jimu ir labai išaugusia jų paklausa. D÷l šių priežasčių Lietuvos kurortuose
daug÷ja užsienio turistų, praleidžiančių čia dalį savo atostogų. Užsienio svečių skaičius per 2005 m.
sausio – rugs÷jo m÷nesius Lietuvos kurortuose padid÷jo 45 proc., palyginti su 2004 m. tuo pačiu
laikotarpiu.
Pasaulin÷ praktika rodo, kad kurortų galimybę konkuruoti rinkose daugiausia lemia
valstyb÷s turizmo įvaizdis, paties kurorto įvaizdis ir aukštos kokyb÷s įvairiausių kurortinio gydymo,
sveikatos gerinimo, turizmo paslaugų bei pramogų infrastruktūra. Tačiau turimas kurortų gamtinis,
infrastruktūros bei žmogiškasis potencialas dar n÷ra pakankamai efektyviai panaudojamas.
Valstyb÷s investicijos į Lietuvos kurortų infrastruktūrą iki šiol buvo nepakankamos, pastebimai
skyr÷si ir kurortų savivaldybių išlaidos sveikatingumui (sportui), rekreacijai ir kultūrai: Birštone jos
sudar÷ 13,3 proc., Neringoje – 10 proc., Druskininkuose – 4,4 proc., Palangoje – 3,6 proc. visų
metinių savivaldyb÷s biudžeto išlaidų. Birštono, Druskininkų, Neringos ir Palangos fizin÷s
infrastruktūros kokybę
lemia l÷šų stoka, menkas turimų paj÷gumų panaudojimas, labai
nusid÷v÷jusi įranga. Palangos kurortas nepakankamai panaudoja pajūrio juostos miškų potencialą
rekreacijai ir ekologiniam turizmui pl÷toti. Palangos ir Neringos kurortų patrauklumą ateityje gali
riboti paplūdimių nykimas. Kurortų fizin÷ (viešoji) aplinka, vietos transportas, jo infrastruktūra n÷ra
pakankamai pritaikyti neįgaliesiems, nepakankama laisvalaikio praleidimo paslaugų įvairov÷.
Bendrą kurortų įvaizdį menkina jau kelerius metus nenaudojami, apleisti pastatai.
Gausus ir savitas Lietuvos kultūros paveldas. Pagrindin÷ valstyb÷s misija – išsaugoti jį
ir perduoti ateities kartoms kaip tautos savasties išlikimo garantą, kraštovaizdžio sudedamąją dalį
bei Lietuvos įvaizdžio formavimo priemonę. Kita misijos dalis – sudaryti sąlygas visuomenei
pažinti kultūros paveldą ir juo naudotis formuojant traukos centrus, apie kuriuos pl÷tojasi privataus
verslo teikiamos paslaugos, kuriamos darbo vietos, tokiu būdu skatinant ekonominę ir socialinę
vietos pl÷trą. Lietuvoje yra apie 25 000 kultūros paveldo objektų, esančių kultūros paveldo registre,
per 7300 saugomų kultūros paveldo objektų. Iki šių dienų išliko per 800 archeologinių objektų, 70
istorinių miestų ir miestelių, apie 700 dvarų sodybų, identifikuota apie 300 parkų, dar išlikę 48
etnografiniai kaimai. Medinis dvarų ir etnografinių kaimų paveldas – tai savitas ir ypatingas
reiškinys ne tik Lietuvos, bet ir Europos kultūrin÷je erdv÷je. Tik nedaugelyje Europos šalių vis dar
galime rasti šių unikalių etnin÷s kultūros paveldo objektų. Pritaikyti turizmui unikalūs paveldo
objektai pritrauktų ne vieną atvykstantį ir vietos turistą. Šiuo metu d÷l susiklosčiusių socialinių
ekonominių santykių etnografiniai kaimai nyksta, juose vyrauja nedarbas bei kiti negatyvūs
socialiniai reiškiniai. Panaši situacija ir su medin÷mis dvarų sodybomis, kurias sutvarkius būtų
sudarytos sąlygos jas panaudoti turizmo reikm÷ms.
Ne tik kultūros paveldo ar gamtos išteklių pritaikymo turizmui, bet ir šiandienos
kultūrinio gyvenimo, įvairių parodų, ekspozicijų, kultūrinių renginių poreikis – tai didelis
potencialas kultūriniam turizmui pl÷totis. Tokiems renginiams būtina atitinkama viešoji turizmo
infrastruktūra. Dauguma paveldo objektų yra blogos arba net avarin÷s būkl÷s, nepritaikyti
vešiesiems poreikiams ir turizmui. Iš daugiau nei 7000 saugomų kultūros paveldo objektų, turizmui
panaudojami tik apie 3 proc.. Kultūros paveldo pritaikymas turizmui bei viešiesiems poreikiams
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sudaro sąlygas organizuoti kultūrinio turizmo, dalykinio turizmo, poilsio veiklas ir skatina regionų
pl÷trą. Kultūros paveldo objektai, pritaikyti turizmui, sukuria turistin÷s traukos centrus, sudaro
sąlygas laisvalaikio praleidimui, juose organizuojami renginiai didina regionų bei Lietuvos turistinį
patrauklumą, formuoja turistų srautus. Taigi šie turizmo ištekliai yra vienas iš svarbiausių
konkurencinių pranašumų, siekiant pritraukti turistus ir padidinti ekonominę turizmo naudą.
Kultūros paveldo objektų restauravimas ir pritaikymas turizmui, juose sukuriant turizmo paslaugų
įvairovę, padidintų objektų lankomumą, leistų pailginti turizmo sezoną, sumažintų sezoniškumo
įtaką ir papildomai pritrauktų daugiau pajamų šaliai duodančių turistų. Daugiau išleidžiantys turistai
dažniau rinktųsi Lietuvą, jei jiems būtų pasiūlyta jų poreikius atitinkančių paslaugų, visų pirma tam
pritaikant kultūros paveldo objektus ir kitą turizmo infrastruktūrą.
Lietuva, išnaudodama gerą geografinę pad÷tį ir Europoje sparčiai augančius „turizmo
gamtoje“ poreikius, tur÷tų orientuotis į vienos sparčiausiai besivystančių turizmo rūšių – ekologinio
turizmo – pl÷trą šalies regionuose, aktyviau pritaikant saugomas teritorijas bei kultūros paveldą
lankymui. Aktyviau panaudojant per pastaruosius 10 metų baigiamo formuoti saugomų teritorijų
tinklo rekreacinį potencialą bei administracines galimybes, šalies regionuose galima sukurti
originalių turistinių maršrutų sistemą, patrauklią ekologinio (pažintinio) turizmo m÷g÷jams.
Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas lemtų ir spartesnį privataus kapitalo investavimą į
šalies regionus bei pagerintų vietos gyventojų verslo galimybes.
Pl÷tojant viešąją turizmo infrastruktūrą ir paslaugas 2004–2005 m laikotarpiu buvo
siekiama kurti infrastruktūrą, orientuotą į aktyvaus poilsio, sveikatingumo, kultūrinio turizmo,
konferencijų turizmo, pažintinio turizmo saugomose teritorijose veiklas. Nors turizmo poreikiams
vis geriau panaudojamas šalies gamtinis ir kultūrinis potencialas, tačiau viešosios infrastruktūros
(vandens ir dviračių turizmo trasų, paplūdimių, prieplaukų, poilsio aikštelių, kempingų, kitos
laisvalaikio ir pramogų infrastruktūros) trūkumas bei tai, kad kultūros paveldo objektai nepritaikyti
turistų lankymui ir neintegruoti į turistines trasas (maršrutus), vis dar yra aktuali problema, pl÷tojant
turizmą atskiruose regionuose bei besiformuojančiuose turistin÷s traukos centruose. Reikiamos
infrastruktūros trūkumas tapo akivaizdžia problema spartesniam jachtų turizmo, žiemos aktyvaus
poilsio paslaugų, ekologinio (pažintinio) turizmo pl÷tojimui ir subalansuotam saugomų teritorijų
rekreacinio potencialo panaudojimui. Nevisiškai panaudojamos tokios turizmo verslo galimyb÷s
kaip SPA ar dalykinis (konferencijų) turizmas, o golfo pl÷tros potencialas visiškai nepanaudojamas.
Min÷tų paslaugų pl÷tra leistų pritraukti daugiau didesnes išlaidas patiriančių turistų. Teb÷ra
kompleksinio visų potencialių turizmo išteklių sujungimo ir panaudojimo turizmui bei integruoto
išvystytos turizmo infrastruktūros marketingo poreikis, siekiant efektyvaus turizmo sektoriaus ir
subalansuoto regionų pl÷tojimo.
Turizmo produkto vert÷s didžiąją dalį sudaro maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos.
Nors apgyvendinimo vietų skaičiumi viešbučiuose, tenkančiu 1000 šalies gyventojų, Lietuvos
atsilikimas per paskutinius keturis metus nuo ES vidurkio sumaž÷jo nuo 10 kartų iki 5 kartų, tačiau
jis ir toliau teb÷ra ženklus. 2005 m. viešbučiuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose buvo 42,8
tūkst. vietų. Lietuvos viešbučiuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose per 2005 m. apsistojo 1,3 mln.
svečių ir tai 18 proc. daugiau, palyginti su 2004 m..
Apie 90 proc. laisvalaikio ar atostogų tikslais į Lietuvą atvykstančių turistų yra
jaunesni nei 30 metų arba vyresni nei 65 metai. Šių turistų pajamos yra vidutin÷s arba žemesn÷s,
tod÷l jiems reikia pigesnių apgyvendinimo paslaugų, ypač jaunimo nakvyn÷s namų, kempingų,
turistin÷s klas÷s viešbučių. Didžiausias vietos turistų skaičiaus pokytis per 2005 m. buvo
kempinguose: čia apsistojo 135,8 proc. daugiau turistų nei 2004 m. Tam įtakos tur÷jo Lietuvoje
did÷jantis kempingų populiarumas, ypač tarp turistų, keliaujančių automobiliais. 2006 m. sausio 30
d. Lietuvoje buvo 13 kempingų. Taigi Lietuva visapusiškai nepanaudoja savo galimybių kai kurių
turizmo rinkų atžvilgiu, negal÷dama pasiūlyti pigių apgyvendinimo paslaugų.
Lietuvos atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriai per 2005 m. aptarnavo
maždaug 20 proc. visų užsienio svečių, gyvenusių Lietuvos kolektyvinio apgyvendinimo įstaigose.
Tai rodo, kad pagrindinę dalį atvykusių turistų sudaro individualūs turistai. Aktuali problema vis
dar yra turistin÷s klas÷s apgyvendinimo įstaigų trūkumas (1–2 žvaigždučių viešbučių kambarių
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skaičius sudaro tik 22 proc. bendro viešbučių kambarių skaičiaus), kuris stabdo individualiai
keliaujančių turistų srauto augimą.
Nemažas trukdis tolimesnei turizmo pl÷trai yra sezoniškumas, kurį lemia Lietuvos
geografin÷ pad÷tis bei dideli temperatūros svyravimai. Šis veiksnys verčia skirti daugiau pastangų,
siekiant intensyviau panaudoti esamus gamtinius ir kultūrinius išteklius, paslaugų potencialą,
žmogiškuosius išteklius. Sezoniškumas nemažos įtakos turi ir apgyvendinimo įstaigų darbui –
didžiausias svečių antplūdis būna balandžio – rugs÷jo m÷nesiais, likusį laiką pagrindinę dalį
viešbučių klientų sudaro keliaujantys verslo reikalais. Bendras šalies viešbučių ir svečių namų
numerių užimtumas 2005 m. sudar÷ 40,8 proc. ir buvo 5 proc. aukštesnis nei 2004 m. Paprastai
šalyse šis rodiklis viršija 60 proc. – tai rodo, kad turimus paj÷gumus reikia išnaudoti efektyviau.
Lietuvos viešbučių numerių užimtumas 2005 m. I, II, III ir IV ketvirtį atitinkamai buvo: 29,1 proc.,
45 proc., 52,6 proc. ir 34,8 proc., t.y. žiemos ir turistinio sezono metu skiriasi beveik du kartus.
4 pav. Lietuvos viešbučių numerių užimtumas 2004–2005 m., proc.
Lietuvos viešbučių numerių užimtumas
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Šaltinis: „Turizmas Lietuvoje 2005“, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s.

Šis skirtumas yra dar didesnis kurortų viešbučiuose: Neringos viešbučių numerių
užimtumas 2005 m. I ketv. buvo tik 2,4 proc., o III ketv. – 44,9 proc.. Akivaizdu, kad šis kurortas
atgyja tik vasaros metu. Paslaugų išsivystymo netolygumą regionuose rodo tai, kad, pavyzdžiui,
ypač didelis 2005 m. III ketvirtį buvo Vilniaus viešbučių užimtumas – net 65,3 proc. numerių.
Taigi, mažinant sezoniškumo įtaką, reikia gerinti pramogų ir laisvalaikio infrastruktūrą, teikti
naujas rudens, žiemos laikotarpiams skirtas pramogas ir patrauklią jų reklamos strategiją, taip
skatinant didesnes išlaidas galinčių patirti turistų srautus.
Sezoniškumo įtakos mažinimui gali pad÷ti intensyvi aktyvaus poilsio ir pramogų,
įskaitant ir sportinių, infrastruktūros pl÷tra. Atvykstančių ir vietinių turistų poreikių netenkina
dabartin÷ daugiafunkcinių sporto objektų būkl÷ ir jų skaičius. Trūksta universalių arenų,
daugiafunkcinių sporto kompleksų, kuriuose gal÷tų vykti įvairūs tarptautiniai kultūriniai,
pramoginiai, sporto renginiai, parodos, mug÷s ir kt..
Augantys turistų poreikiai kokybiškoms pramogoms, sveikatingumo paslaugoms ir
saugumui, taip pat užsienio rinkų konkurencija reikalauja didinti turizmo sektoriaus
konkurencingumą ir pl÷trą rekreaciniais ištekliais pasižyminčiuose regionuose bei nacionalin÷se
turizmo trasose (maršrutuose), rinkodarai panaudoti trijų Baltijos valstybių kaip vieno patrauklaus
regiono pozicionavimą.
Pastaruoju metu pastebimai suintensyv÷jo turizmo informacijos sklaidos ir turizmo
rinkodaros veikla. Pastangos reklamuoti Lietuvos turizmo galimybes, augantis turizmo informacijos
pateikimas žiniasklaidos ir interneto priemon÷mis, naryst÷ Europos Sąjungoje per pastaruosius
ketverius metus leido padidinti turistų skaičių iš Europos šalių 68 proc.. Vis didesnis skaičius
atvykstančių ir vietinių turistų domisi laisvalaikio praleidimo galimyb÷mis Lietuvoje: palyginti su
2004 metais, bendras lankytojų skaičius Lietuvos turizmo informacijos centruose išaugo 15,6 proc.
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– Lietuvos gyventojų apsilank÷ 178,1 tūkst., tai 19,4 proc. daugiau nei 2004 m., užsieniečių
apsilank÷ 162,6 tūkst., taip pat 11,8 proc. daugiau nei per 2004 m.. Nors turistų skaičius padid÷jo,
keliaujant po Lietuvą vis dar sud÷tinga orientuotis, nes trūksta turistin÷s informacijos keliuose
(stendų, nuorodų, kelio ženklų, informacinių terminalų), tod÷l ne viena savivaldyb÷ tokį poreikį
identifikavo ir kreip÷si d÷l paramos iš ES struktūrinių fondų.
Taip pat būtina įgyvendinti priemones, galinčias padidinti dideles pajamas turinčių
individualių turistų srautą. Kadangi pagrindinę atvykusių turistų dalį sudaro individualūs turistai,
būtina intensyviau skleisti turizmo informaciją, geriau aprūpinti turizmo informacijos centrus
būtinais leidiniais, pl÷toti ir tobulinti Nacionalinę turizmo informacijos sistemą, padedančią
individuliai susirasti apgyvendinimą, pramogas, aktyvų poilsį, vykstančius renginius ir kita.
Siekiant toliau gerinti Lietuvos turizmo įvaizdį, paramos poreikis turizmo informacijos
sklaidai ir turizmo rinkodaros veiklai yra akivaizdus. Vidutin÷s trukm÷s Lietuvos turizmo
marketingo strategijos (ECODES, 2004 m.) duomenimis Lietuva vis dar yra šalis, neturinti aiškaus
turizmo įvaizdžio.
2009–2013 metų laikotarpiu Lietuva min÷s savo tūkstantmetį, Vilnius taps Europos
kultūros sostine, 2011 metais Lietuvoje vyks XXXVII Europos vyrų krepšinio čempionato finalinis
etapas, 2013 metais Lietuva pusmečiui perims pirmininkavimą Europos Sąjungai. Min÷tų renginių
metu Vilniuje lankysis daug svečių, vyks Dainų švent÷, Pasaulio lietuvių sporto žaidyn÷s,
tarptautin÷s konferencijos, parodos, kiti masiniai renginiai, išaugs kultūros ir sporto renginių
skaičius. D÷l to gerokai padid÷s atvykstančių turistų ir svečių skaičius. Tačiau iki šiol Lietuva neturi
poreikius ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančių stambių renginių organizavimo vietų, tokių kaip
tarptautiniams standartams atitinkantis nacionalinis stadionas, konferencijų centras, tinkamas
organizuoti tarptautines konferencijas ir kt..
Vienas iš veiksnių, lemiančių turistų srautus ir vidutinę turistų buvimo šalyje trukmę
bei atvykstamojo turizmo pajamas, yra siūlomų turizmo produktų konkurencingumas, tod÷l,
siekiant sustiprinti turizmo sektoriaus konkurencingumą, būtina pl÷sti viešąją turizmo
infrastruktūrą, gerinti aktyvaus poilsio, laisvalaikio ir pramogų paslaugas ir pritraukti investicijas į
šį sektorių.
3 lentel÷. Svarbiausi netolygumai tarp ES ir Lietuvos kultūros paveldo ir turizmo srityje
ES
Netolygumo rodiklis
Metai Lietuva*
Įvertinimas
vidurkis**
Viešbučių vietų skaičius 1000 gyventojų
2004
5,5
23,6
Didelis
Turistų (atvykstančių ir vietinių) viešbučiuose
2004
476,5
3402
Didelis
praleidžiamų naktų skaičius 1000 gyventojų
(2002 m.)
Dirbančiųjų viešbučiuose ir restoranuose
2003
8,6
17,4
Vidutinis
skaičius 1000 gyventojų
Viešbučių ir restoranų apyvarta 1-am
2003
8,8
46,6
Didelis
dirbančiajam, 1000 eurų
(2002 m.)
*Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
**Eurostat
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1.2 VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBö IR PRIEINAMUMAS
Europos Sąjungos Tarybos 2000 m. kovo 23–24 d. susitikimo Lisabonoje išvados
tolesnę Europos Sąjungos ūkinę ir socialinę pažangą tiesiogiai sieja su investicijomis į žmones:
„Žmon÷s yra didžiausia Europos vertyb÷ ir pagrindinis Europos Sąjungos politikos tikslas.
Investicijos į žmones ir aktyvios bei dinamiškos gerov÷s valstyb÷s kūrimas bus pagrindinis dalykas,
užtikrinant Europos vietą žiniomis pagrįstoje ekonomikoje ir siekiant, kad šios naujos ekonomikos
atsiradimas nepaaštrintų tokių socialinių problemų, kaip nedarbas, socialin÷ atskirtis ir skurdas“.
Siekiant ekonominio augimo, užimtumo did÷jimo ir Lisabonos tikslų įgyvendinimo vienas iš trijų
Lietuvos prioritetų yra skatinti užimtumą ir investicijas į žmogiškąjį kapitalą. Tai suprantama kaip
investicijos į žmogaus išsilavinimą, sveikatą, socialinę apsaugą, tod÷l būtinas tolesnis sveikatos
priežiūros, švietimo ir socialinių paslaugų kokyb÷s ir prieinamumo gerinimas.
1.2.1 Sveikatos paslaugos
Pagrindiniai teiginiai:
Investicijos į sveikatos priežiūros infrastruktūros pl÷trą ir pagrindinių neinfekcinių ligų
profilaktiką būtinos išsaugoti sveiką, darbingą ir saugią visuomenę, gerinti gyvenimo kokybę bei didinti
ekonomikos konkurencingumą.
Lietuvos sveikatos priežiūros rodikliai ger÷ja, kūdikių mirtingumas maž÷ja, vidutin÷ gyvenimo
trukm÷ ilg÷ja, bet yra trumpesn÷ negu ES valstybių senbuvių.
Nepakankamas pasirengimas greitam reagavimui į gr÷smes gyventojų sveikatai.
Per didel÷ stacionarių sveikatos priežiūros paslaugų dalis, palyginti su ambulatorin÷mis
paslaugomis.
Medicinos personalo kvalifikacija aukšta ir nuolat keliama, tačiau sektoriaus administraciniai ir
vadybos geb÷jimai vis dar nepakankami.
Nepakankamas d÷mesys skiriamas ligų profilaktikai ir sveikatos stiprinimui.
Senstant visuomenei, vis opesnis darosi sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, skirtų pad÷ti
žmon÷ms integruotis į visuomenę ir priartinti prie bendruomen÷s, klausimas.
Visuomen÷s sveikatos būkl÷ tiesiogiai lemia gyvenimo kokybę, darbo išteklių apimtį ir
jų produktyvumą, o vidutinio amžiaus žmonių sergamumas ir mirtingumas reiškia žmogiškojo
kapitalo praradimą. Lietuvos gyventojų sveikatos gerinimas ir tinkamos sveikatos priežiūros
užtikrinimas yra svarbi šalies ekonominio augimo sąlyga.
Gyventojų Lietuvoje nuolat maž÷ja, daugiausia – d÷l emigracijos ir neigiamo
natūralaus prieaugio. 1996 m. gimstamumas 1000-iui gyventojų buvo 10,8, o 2004 m. – tik 8,8.
Natūralus gyventojų prieaugis nuo 1994 m. visą laiką yra neigiamas: 1994 m. jis buvo -1,0 1000
gyventojų, o 2005 m. – jau -3,9 1000 gyventojų.
Vienas pagrindinių pastarąjį dešimtmetį vykdomos sveikatos priežiūros sistemos
reformos elementų yra sveikatos priežiūros sistemos restruktūrizavimas, tobulinant ir atnaujinant
sveikatos priežiūros įstaigų tinklą ir optimizuojant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą,
užtikrinant geresnį gyventojų sveikatos priežiūros poreikių tenkinimą, geresnę paslaugų kokybę,
saugumą, prieinamumą ir racionalesnį išteklių panaudojimą. Iki 2003 m. sveikatos priežiūros
įstaigų skaičius keit÷si nežymiai (2003 m. pabaigoje sveikatos apsaugos sistemą (be privačių
įstaigų) sudar÷ 181 stacionarin÷ ir 445 ambulatorines paslaugas teikiančios įstaigos). Įgyvendinant
Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2003 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 335 (Žin., 2003, Nr. 28-1147), pirmąjį etapą (20032005 m.), sveikatos priežiūros įstaigų tinklas sumaž÷jo 22 ligonin÷mis (jos buvo prijungtos prie
stambesnių gydymo centrų). Per pastarąjį dešimtmetį stacionarinių lovų skaičius sumaž÷jo daugiau
kaip 13 tūkstančių (nuo 41267 lovų 1994 m. pabaigoje iki 27685 lovų 2005 m. pabaigoje). Vidutin÷
gul÷jimo ligonin÷je trukm÷ ir toliau maž÷ja (nuo 10 dienų 2002 metais iki 8 dienų 2005 metais),
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taip pat maž÷ja hospitalizacijos rodiklis 100 gyventojų (nuo 23,2 gyventojų 2003 m. iki 20,2
gyventojų 2005 m., gydytų ligonin÷se).
Sveikatos priežiūros įstaigų pirmojo restruktūrizavimo etapo rezultatai rodo, kad
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų struktūra, įstaigų tinklas ir išteklių naudojimas tapo
racionalesnis, tačiau norint pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, reikia
toliau tobulinti stacionarinių ir ambulatorinių paslaugų santykį. Būtina pl÷toti ambulatorines
paslaugas, kurių apimtis ir kokyb÷ šiuo metu n÷ra pakankamos: nevisiškai išpl÷tota pirmin÷
sveikatos priežiūra, specializuota ambulatorin÷ pagalba ir ambulatorin÷s reabilitacijos paslaugos.
Sveikatos priežiūros sistema vis dar teikia per daug stacionarių paslaugų, kurių struktūra neatitinka
gyventojų poreikių, neefektyviai naudojami turimi ištekliai, prastos darbuotojų darbo sąlygos,
mažai išpl÷totos dienos stacionaro/chirurgijos paslaugos, neužtikrinta laboratorinių tyrimų kokyb÷.
Tokiu būdu nepakankamai užtikrinamas sveikatos priežiūros prieinamumas. Ilg÷jant gyventojų
tik÷tinai vidutinei gyvenimo trukmei, did÷ja slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų poreikis,
kuris Lietuvoje n÷ra visiškai patenkinamas (1000 gyventojų 1 lova), daugelis slaugos skyrių n÷ra
integruoti į daugiaprofilines ligonines bei neišpl÷totos slaugos dienos stacionaro paslaugos. Tokiu
būdu ne visada užtikrinamas sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumas ir tinkamas gydymas. Tai
daro sveikatos sistemą nepakankamai efektyvią sveikatos gerinimo, ekonominiu, socialiniu ir
teisumo aspektais.
Visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugas teikia Visuomen÷s sveikatos priežiūros
centrai, kurie taip pat atlieka ir viešojo administravimo funkcijas savivaldyb÷se. Teikiamos
visuomen÷s sveikatos saugos, ligų profilaktikos ir kontrol÷s, sveikatos steb÷senos ir stiprinimo,
įvairių sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimo paslaugos. Nesudarytos tinkamos darbo
sąlygos, trūksta technologijų, žmogiškųjų išteklių. Visuomen÷s sveikatos priežiūra savivaldyb÷se
vis dar n÷ra prioritetin÷ sritis. Trūksta įstaigų, kurios teiktų visuomen÷s sveikatos priežiūros
paslaugas savivaldyb÷se, ir geb÷jimų nustatyti sveikatą lemiančius veiksnius.
Paslaugų kokybei ir prieinamumui didel÷s įtakos turi ir Lietuvos sveikatos priežiūros
įstaigų techninis aprūpinimas, kuris šiuo metu yra nepakankamas. Turima sunkumų d÷l blogos
sveikatos priežiūros įstaigų pastatų ir įrengimų būkl÷s. Santykinai didel÷s išlaidos brangiai
kainuojančioms stacionarin÷ms paslaugoms apmok÷ti mažina kapitalo investicijas į įrangą,
šiuolaikines technologijas, naujus gydymo metodus ir kitas paslaugas. Be to, l÷šų poreikio augimą
ateityje lems gyventojų sen÷jimo procesas d÷l didesnio sveikatos priežiūros paslaugų poreikio,
did÷jančios vaistų ir gydymo priemonių kainos, did÷jantis l÷šų poreikis sveikatos priežiūros įstaigų
renovacijai ir įrangos jose atnaujinimui, būtinumas didinti sveikatos priežiūros sistemoje dirbančių
darbuotojų atlyginimus.
5 pav. Lovų skaičius 10 000 gyventojų
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras

Bendri Lietuvos sveikatos priežiūros rodikliai ger÷ja, tik÷tina vidutin÷ gyvenimo
trukm÷ Lietuvoje ilg÷ja ir priart÷jo prie Vidurio ir Rytų Europos vidurkio, bet yra trumpesn÷ negu
ES valstybių senbuvių (2005 m. tik÷tina vidutin÷ gyvenimo trukm÷ Lietuvoje buvo 71,32 metų).
Pasaulin÷s sveikatos organizacijos 2002 metų duomenimis, Lietuvos vyrų vidutin÷ sveiko
gyvenimo trukm÷ yra 58,9 m., moterų – 67,7 m. Pagal šį rodiklį Lietuva yra 64-a tarp visų pasaulio
šalių.
Mirties priežasčių struktūra Lietuvoje panaši į daugelio išsivysčiusių šalių. 2005 m.
85,5 proc. mirties priežasčių sudar÷ šios trys priežastys: širdies ir kraujagyslių sistemos ligos,
piktybiniai navikai bei išorin÷s mirties priežastys (traumos, apsinuodijimai ir kt.). Tačiau kai kurie
šalies gyventojų sergamumo ir mirštamumo rodikliai viršija ES vidurkį.
Širdies ir kraujagyslių ligos Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, buvo ir teb÷ra
pagrindin÷ mirties priežastis. 2005 m. širdies ir kraujagyslių ligoms teko 54,4 proc. visų mirties
atvejų. Lietuvoje nuo širdies ir kraujagyslių sistemos ligų miršta beveik dvigubai daugiau gyventojų
negu vidutiniškai ES šalyse senbuv÷se. Šis rodiklis vyresnių nei 64 m. asmenų amžiaus grup÷je
siekia net 67,1 proc.. 2004 metais širdies ir kraujagyslių sistemos ligos 29,3 proc. atvejų buvo pirmą
kartą nustatyto neįgalumo priežastimi.
7 pav. Mirtingumas 100 000 gyventojų
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s

Mirtingumas nuo piktybinių navikų 2005 m. sudar÷ 18,4 proc. visų mirties atvejų ir
už÷m÷ antrą vietą bendroje mirtingumo struktūroje. Didžiausias mirtingumo nuo onkologinių ligų
procentas (22,9 proc.) yra 45–64 m. žmonių grup÷je, tai yra tarp darbingo amžiaus žmonių.
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Lietuvoje išlieka sergamumo piktybiniais navikais did÷jimo tendencija, paskutiniais
metais matome ir mirtingumo nuo piktybinių navikų did÷jimo tendenciją: sergamumas nuo 1990 m.
padid÷jo 78,7 proc., mirtingumas – 31,9 proc. Bendras sergamumo piktybiniais navikais rodiklis
2004 m. siek÷ 464,1/100 000 gyventojų.
Išorinių priežasčių sukeltos mirtys Lietuvoje yra trečioje vietoje mirties priežasčių
struktūroje. Mirtingumas d÷l nelaimingų atsitikimų ir traumų visoje Europoje turi tendenciją maž÷ti,
tačiau Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse vis dar kelis kartus viršija senųjų ES šalių rodiklius.
Lietuvoje nenatūralių mirčių registruojama 2,5 karto daugiau negu ES šalyse senbuv÷se (12,7 ir 5
proc. atitinkamai). D÷l traumų ir kitų išorinių priežasčių daugiausia miršta jauni žmon÷s. Tarp 15–
64 metų amžiaus žmonių išorin÷s mirtingumo priežastys užima pirmą vietą iš visų mirties
priežasčių (53,8 proc.). Pažym÷tina, kad traumos yra viena pagrindinių laikino užsitęsusio
nedarbingumo priežasčių. Did÷jant automobilių skaičiui, plečiantis kelių infrastruktūrai, did÷ja
eismo įvykių, sužeistųjų ir žuvusiųjų skaičius.
Darbingo amžiaus žmonių invalidumo struktūroje šiuo metu vyrauja kraujotakos,
jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligos, piktybiniai navikai, traumos, apsinuodijimai
ir kitų išorinių priežasčių padariniai, psichikos ir elgesio sutrikimai. Šios priežastys sudaro 70 proc.
visų invalidumo atvejų.
Psichikos sveikatos problemos, įskaitant ir savižudybes, lemia nemažą mirties ir
invalidumo atvejų dalį. Per pastaruosius metus sergamumas psichikos ligomis Lietuvoje padid÷jo.
1990 metais šalyje buvo 3928,8/100000 psichikos sutrikimų turinčių ir pas specialistus
besigydančių asmenų, o 2004 metais jų skaičius pasiek÷ 4715,2/100 000 (žr. 8 pav.).
8 pav. Iš viso sergančių psichikos sutrikimais 100 000 gyventojų
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras

Vienas iš veiksnių, atspindinčių visuomen÷s psichikos sveikatą, yra nusižudžiusiųjų
bei m÷ginusių nusižudyti skaičius. 1991 m. Lietuva savižudybių skaičiumi pirmavo tarp Baltijos
šalių, o 1994 m., aplenkusi Vengriją, tapo pirmaujančia valstybe Europoje (45,8/100 000
gyventojų). Pastaraisiais metais savižudybių skaičius stabilizavosi ir netgi stebima maž÷jimo
tendencija, tačiau kol kas jis teb÷ra labai didelis – 2005 m. jis buvo 38,6/100 000 gyventojų. Kelia
susirūpinimą prasta vaikų psichikos sveikata – iki šiol vis dar aukšti vaikų ir jaunimo savižudybių ir
kai kurių prievartos atvejų (pavyzdžiui, patyčių mokyklose) rodikliai.
Senstančioje visuomen÷je did÷ja sveikatos priežiūros ir socialin÷s globos paslaugų ir
išlaidų joms kompensuoti poreikis, labai svarbi tampa darbingo amžiaus žmonių sveikatos būkl÷,
lemianti darbo j÷gos apimtį ir produktyvumą.
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Moksliniai tyrimai rodo, kad sveika gyvensena bei ligų profilaktika padeda mažinti
gyventojų sergamumą ir mirtingumą. Lietuvos gyventojų žinios apie sveiką gyvenseną ir ligų
profilaktiką yra nepakankamos.
Sveikatos apsauga yra pripažinta vienu svarbiausių Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
strateginių tikslų (prioritetų) sudarant Lietuvos Respublikos 2006–2008 metų valstyb÷s biudžetą ir
rengiant atitinkamas programas (1.6 prioritetas „Užtikrinti nacionalin÷s kultūros ir sveikatos
gerinimo pl÷trą“). Sveikatos politika planuojama ir derinama su šalies ir tarptautiniais strateginiais
dokumentais, ji formuojama ir įgyvendinama atsižvelgiant į ES įgyvendinamų prioritetinių sričių
(sveikatos, regionin÷s pl÷tros, socialin÷s politikos ir kt.) gaires.
Ekonomikos augimas lems geresnį mokesčių surinkimą, o tai darys teigiamą įtaką
sveikatos apsaugos sektoriaus finansavimui.
Ekonomikos pl÷tra ir gyventojų pajamų augimas leis gyventojams didesnę pajamų dalį
skirti sveikatos išsaugojimui ir stiprinimui (sveikai gyvensenai, ligų profilaktikai ir gydymui).
Visuomenin÷s infrastruktūros ir transporto pl÷tra lems aplinkos taršos ir triukšmo
did÷jimą, o tai neigiamai veiks žmonių sveikatą. „Regitros“ duomenimis, 2004 m., palyginti su
2003 m., keleivinių automobilių skaičius Lietuvoje išaugo 58,5 tūkst., o 2005 m. palyginti su 2004
m. – dar net 139,4 tūkst. Per 2004 metus mūsų šalyje užregistruoti 6 383 eismo įvykiai. Žuvo 749 ir
sužeisti 7 895 žmon÷s. Palyginti su 2003 metų tuo pačiu laikotarpiu, eismo įvykių, žuvusių ir
sužeistų žmonių skaičius atitinkamai padid÷jo 7 proc., 5,6 proc. ir 8,7 proc. Kasmet augant
automobilių skaičiui, eismo įvykių, sužeistųjų ir žuvusiųjų skaičius, tenkantis 1 mln. transporto
priemonių, maž÷ja, tačiau šie rodikliai 1 mln. gyventojų did÷ja. Europos Sąjungos šalyse vidutinis
žuvusiųjų skaičius vienam milijonui gyventojų yra du kartus mažesnis.
Augantis alkoholio vartojimas, narkomanijos plitimas visuomen÷je, ypač tarp jaunimo,
gali neigiamai atsiliepti ateinančių kartų sveikatai, padidinti psichikos sutrikimų ir savižudybių
skaičių.
L÷šų poreikio augimą ateityje lems gyventojų sen÷jimo procesas, did÷jančios vaistų ir
gydymo priemonių kainos, did÷jantis l÷šų poreikis sveikatos priežiūros įstaigų renovacijai ir įrangos
jose atnaujinimui, būtinumas didinti sveikatos priežiūros sistemoje dirbančių darbuotojų
atlyginimus.
Būtina gerinti ligų profilaktiką ir prevenciją, paslaugų prieinamumą ir kokybę,
optimizuoti esamą sveikatos priežiūros įstaigų tinklą, pl÷toti sveikatos gerinimo veiklą, mažinti
sergamumą nuo pagrindinių neinfekcinių ligų.
Ateityje did÷s sveikatos priežiūros įstaigų darbo intensyvumas, o atnaujinus
medicininę ir laboratorinę įrangą ger÷s paslaugų kokyb÷ ir išteklių panaudojimo efektyvumas.
4 lentel÷. Svarbiausi netolygumai tarp ES ir Lietuvos sveikatos paslaugų srityje
ES
Netolygumo rodiklis
Metai
Lietuva
vidurkis*
Mirtingumas 1000 gyventojų
2004 (LT), 2003 (ES)
12,0
9,76
Gimstamumas 1000 gyventojų
2004 (LT), 2003 (ES)
8,8
10,3
Tik÷tina vidutin÷ gyvenimo
2004 (LT), 2003 (ES)
72,06
79,1
trukm÷
Lovų skaičius 100000
2004 (LT); 2004 (ES)
843,30
591,60
gyventojų
Išlaidos sveikatos apsaugai,
2004 (LT); 2003 (ES)
6,03
9,21
proc. BVP (valstybinio ir
privataus sektoriaus kartu
pa÷mus)
2004 (LT); 2004 (ES)
5,27
3,11
Ligoninių skaičius, tenkantis
100000 gyventojų

Įvertinimas
Didelis
Vidutinis
Vidutinis
Didelis
Didelis

Didelis

* 15-os senųjų ES šalių vidurkis, PSO Europos regioninio biuro duomenų baz÷ 2006 m. (http://data.euro.who.int)
Valstybin÷s ligonių kasos duomenys, Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenys
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1.2.2 Švietimo paslaugos
Pagrindiniai teiginiai:
Vykdoma bendrojo lavinimo sistemos pertvarka. Ilguoju laikotarpiu tai tur÷tų pagerinti
ekonominį sistemos gyvybingumą ir leistų skirti daugiau išteklių paslaugų kokybei gerinti, tačiau
pertvarką stabdo investicijų stoka.
Švietimo paslaugų kokyb÷ daugelyje įstaigų ger÷ja, tačiau šį procesą stabdo investicijų į
mokymo ir studijų išteklius trūkumas. Nepakankamai aukštas šalies moksleivių pasiekimų lygis
matematikos ir gamtos mokslų srityje.
Nors ir žengti pirmieji žingsniai, sprendžiant švietimo paslaugų prieinamumo problemas,
tačiau geografinis švietimo paslaugų (ypač ikimokyklinio ugdymo) prieinamumas kaimo vietov÷se
gerokai prastesnis nei mieste. Visais švietimo lygiais n÷ra užtikrinamas pakankamas švietimo
paslaugų prieinamumas specialiųjų poreikių ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.
Informacinio prieinamumo problemos stabdo aktyvesnį dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą
sistemoje.
Švietimo paslaugų kokybei bei prieinamumui keliami uždaviniai
Europos Komisijos gair÷se „Daugiau ir geresnių darbo vietų“ įtvirtintas prioritetas
„Padidinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą per geresnį švietimą ir įgūdžius“. Pagal šį prioritetą
reikalaujama užtikrinti pakankamą patrauklių, prieinamų ir aukštos kokyb÷s švietimo paslaugų
pasiūlą visuose švietimo lygmenyse. Tuo tarpu Nacionalin÷je Lisabonos strategijos įgyvendinimo
programoje įtvirtintas prioritetas skatinti užimtumą ir investicijas į žmogiškąjį kapitalą.
Įgyvendinant šį prioritetą, siekiama didinti švietimo paslaugų kokybę. Tai tur÷tų lemti aukštesnę
dirbančių ir į darbo rinką patenkančių asmenų kvalifikaciją, o tai užtikrins aukštesnį užimtumo lygį,
darbo produktyvumo (bei užmokesčio) augimą ir šalies ūkio pl÷trą. Šie veiksniai tur÷s didel÷s
įtakos aukštesnei gyvenimo kokybei ir sanglaudai. Bolonijos proceso, kuriame dalyvauja ir Lietuva,
tiksluose taip pat numatytas švietimo sistemos konkurencingumo ir patrauklumo skatinimas,
aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas darbo rinkai.
Valstybin÷s švietimo strategijos 2003–2012 m. nuostatuose įtvirtinta, kad švietimo
sistema turi pad÷ti asmeniui ir visuomenei atsakyti į demokratijos ir rinkos pl÷tros, globalizacijos,
nuolatinio mokymosi poreikį bei pasinaudoti naujomis galimyb÷mis. Tam būtini esminiai Lietuvos
švietimo sistemos pokyčiai, kurie pad÷tų didinti švietimo sistemos efektyvumą, išpl÷stų švietimo
sistemos prieinamumą bei užtikrintų šiuolaikin÷s visuomen÷s poreikius atitinkančią švietimo
paslaugų kokybę.
Bus sukurta Nacionalin÷ kvalifikacijos tobulinimo sistema ir instrumentai, pad÷siantys
piliečiams – suaugusiesiems ir jaunimui – suprantamai pateikti savo kvalifikaciją ir kompetenciją
kiekvienoje ES valstyb÷je.
Šiame skyriuje analizuojama švietimo paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas. Analiz÷
struktūrizuojama pagal švietimo lygius: atskirai aptariamos paslaugų prieinamumo ir kokyb÷s
problemos ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigose, kolegijose ir
universitetuose. Taip pat analizuojamos kelios horizontaliosios temos: bendradarbiavimas naudojant
profesinio rengimo sistemos išteklius ir informacinio prieinamumo problema. Kadangi švietimo
paslaugų kokyb÷ bei prieinamumas labai priklauso nuo turimų išteklių kokyb÷s, tai pastariesiems
skiriama daugiausia d÷mesio. Siūlomi būdai, kaip būtų galima optimaliau naudoti turimus išteklius
bei kur reik÷tų investuoti pirmiausia.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumas
Tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų analiz÷ leidžia daryti išvadą, kad vienas iš
mokymosi s÷km÷s veiksnių yra mokymosi starto pradžia. Lietuvoje vaikų ugdymas pradedamas
gerokai v÷liau nei ES šalyse (žr. 9 pav.).
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9 pav. Vaikų ugdymas institucijose pagal jų amžių 2003 m., proc.
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Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija, 2005

2003 m. tik 53,1 proc. 4 metų vaikų Lietuvoje lank÷ ugdymo įstaigas ir ši dalis beveik
nesikeičia. Kiek sparčiau keičiasi vyresnių vaikų mokymosi rodikliai: penkiamečių, besilankančių
ugdymo įstaigose, 2000–2003 m. padaug÷jo nuo 56,5 iki 65,3 proc., šešiamečių – nuo 72,8 iki 87,4
proc.. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą mokytis privaloma tik nuo 7 metų, tuo tarpu
daugelyje kitų ES šalių mokymas pradedamas anksčiau.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius šalyje maž÷ja. 2000 m. jų buvo 714, o 2005 m.
tik 656. Šio ugdymo paslaugos n÷ra prieinamos visiems pageidaujantiems. Ypač trūksta
ikimokyklinio ugdymo paslaugų kaimo vietov÷se. Nuo 2000 iki 2005 m. ikimokyklinio ugdymo
įstaigų miestuose sumaž÷jo vos dešimčia, o kaimo vietov÷se – net keturiasdešimt aštuoniomis.
Tod÷l 1000 ikimokyklinio amžiaus vaikų, gyvenančių kaimo vietov÷se 2004 m. teko tik 136 vietos
(mieste 591 vieta). Tai rodo prastą ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą kaimo vietov÷se.
Tik÷tina, kad v÷lesn÷ kaimo vaikų mokymosi starto pradžia gali tur÷ti neigiamos įtakos tolesnei jų
mokymosi s÷kmei. Be to, nepakankamas ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumas kaimo
vietov÷se taip pat užkerta kelią vaikus prižiūrintiems t÷vams grįžti į darbo rinką. Šią problemą būtų
galima spręsti skatinant universalių centrų kaimo vietov÷se steigimąsi, kurie teiktų šias paslaugas:
ikimokyklinio, papildomo ir specialiojo ugdymo, suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir pan..

Bendrojo lavinimo įstaigų teikiamų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas
Švietimo ir mokslo ministerija 1998 metais vienu iš svarbiausių švietimo prioritetų
paskelb÷ ugdymo kokybę. Per šį laikotarpį iš esm÷s baigtas formuoti naujas bendrojo ugdymo
turinys, pereita prie 6 metų trukm÷s pagrindinio mokymo, įvestas profilinis mokymas ir valstybiniai
brandos egzaminai, parengti svarbiausieji mokyklų audito ir švietimo būkl÷s monitoringo
dokumentai, prad÷ti rengti mokyklų bibliotekų modernizavimo dokumentai, sukurta švietimo
kompiuterizavimo strategija ir t.t. Tačiau vis dar yra didelių, neatid÷liotinai spręstinų švietimo
kokyb÷s bendrojo lavinimo mokyklose problemų.
Pagal IEA organizacijos 1995 metais vykdytus TIMSS tyrimus matematikos ir gamtos
mokslų srityje Lietuvos aštuntokų laim÷jimų vidurkis buvo lygus Europos septintokų vidurkiui
(European Report on Quality of School Education. – European Commission, 2000). Pagal 1999
metų TIMSS-R tyrimus, Lietuvos rezultatas pastebimai pager÷jo ir dabar yra artimas tyrimuose
dalyvavusių šalių vidurkiui. Tačiau šiuose tyrimuose nebedalyvavo 10 stiprių Europos valstybių.
Kad būtų galima prilygti toms valstyb÷ms, reikia ryžtingiau tobulinti mokyklų veiklą.
Vienas iš prioritetų tur÷tų būti technologijos bei gamtos mokslų mokymo baz÷s
stiprinimas. Iki šiol ši sritis susilauk÷ ypač menkų investicijų. Gamtos mokslų (chemijos, fizikos,
biologijos) ir technologijų kabinetai (specifiniai jų baldai, elektros instaliacija, traukos spintos ir
kita) nebuvo atnaujinti nuo 1990 m.. Per pastaruosius 16 metų šiai sričiai investicijų skirta tik 400
tūkst. litų. Šiuolaikin÷ gamtos ir technologijų mokymo įranga ir baz÷ eksperimentams yra būtina
28

sąlyga mokymo programų atnaujinimui, svarbiausių šios srities kompetencijų ugdymui, moksleivių
pasiekimų lygio atotrūkio nuo ES šalių mažinimui.
Didelių investicijų taip pat reikalauja kita bendrojo lavinimo įstaigų infrastruktūra.
Daugelis mokyklų pastatų, statytų prieš kelias dešimtis metų, nebeatitinka sanitarin÷s higienos
normų, be to, ir kapitalinis remontas daug kur darytas dar 1975–1985 metais. Prasta mokyklų
sanitarin÷s higienos būkl÷, patalpos šaltos. D÷l to moksleiviai dažniau serga, nelanko mokyklos, ir
tai atsiliepia mokymosi rezultatams. Beveik n÷ra mokyklų, pritaikytų neįgaliesiems. Vos kelis
metus yra investuojama į mokyklų pastatus ir tik gana nedideliu mastu. Ne daugiau kaip 20 proc.
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų yra naujos arba renovuotos per pastaruosius 10 metų.
Nevienodai veiksmingai mokyklų steig÷jai yra sutvarkę mokyklų tinklą. Daugumoje
savivaldybių dominuoja mažos mokyklos, šalies vidurkis –tik 361 mokinys vienoje mokykloje. Iš
60 tik 14 savivaldybių mokyklų dydžio vidurkiai viršija šalies vidurkį, visose kitose savivaldyb÷se
mokyklos mažesn÷s. Didžiausios mokyklos (vidutiniškai apie 600 – 700 mokinių) yra tik 8 miestų
savivaldyb÷se: Alytuje, Panev÷žyje, Kaune, Vilniuje, Visagine ir Šiauliuose. Visose kitose
savivaldyb÷se jų dydis neviršija 420. Tai rodo esminius urbanizuotų ir neurbanizuotų teritorijų
skirtumus ir problemų savitumą. Gyventojų jud÷jimo iš kaimo į miestą tendencijos rodo, kad
ateityje neoptimalaus įstaigų dydžio problema taps dar opesn÷.
Optimizuojant švietimo – daugiausia bendrojo lavinimo – įstaigų tinklą kaimo
vietov÷se d÷l mokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus maž÷jimo uždaromos ekonomiškai negyvybingos
formaliojo švietimo įstaigos. D÷l šios priežasties sumaž÷ja geografinis bendrojo lavinimo įstaigų
teikiamų paslaugų prieinamumo lygis.
Geografinio prieinamumo problema sprendžiama, įgyvendinant kaimo mokyklų
aprūpinimo transporto priemon÷mis programą „geltonasis autobusas“. Programa vertintina gerai,
nes ne tik padeda spręsti geografinio prieinamumo problemą, bet ir palengvina bendrojo lavinimo
įstaigų tinklo restruktūrizavimą, kas ilguoju laikotarpiu tur÷tų užtikrinti geresnį ekonominį sistemos
gyvybingumą ir aukštesnę paslaugų kokybę.
Kitas geografinio prieinamumo problemos sprendimo būdas – uždaromose bendrojo
lavinimo įstaigose steigti min÷tus universalius centrus kaimo vietov÷se, kurie teiktų ikimokyklinio,
papildomo ir specialiojo ugdymo bei suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo švietimo paslaugas.
Tokių įstaigų steigimasis ne tik tenkintų gyvybinius kaimo bendruomenių poreikius, bet ir
palengvintų neretai skausmingą mokyklų tinklo pertvarką, kuri būtina siekiant efektyviau naudoti
švietimo sistemos išteklius.
Analizuojant bendrojo lavinimo paslaugų prieinamumą, ne mažiau svarbus yra
bendrojo lavinimo įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumas specialiųjų poreikių ir socialinę atskirtį
patiriantiems vaikams ir jaunimui. Lietuva vis didesnę dalį šių vaikų ir jaunimo siekia mokyti kartu
su kitais: 2004–2005 mokslo metais specialiosiose mokyklose mok÷si 6,5 tūkst. specialiųjų poreikių
vaikų, t.y. beveik 1 tūkst. mažiau nei 2001–2002 m. Be to, 2003-2004 m. bendrojo ugdymo klas÷se
mok÷si 54 323 specialiųjų poreikių mokiniai. Jie sudar÷ 9,6 proc. visų šalies mokinių (2002–2003
m – 8,8 proc.) ir 88,5 proc. visų specialiųjų poreikių turinčių mokinių.
Tačiau švietimo sistema tokiam integruotam mokymui prastai pasirengusi, tod÷l
specialiųjų poreikių ir socialin÷s atskirties mokiniai, kurie integruoti mokytis bendrojo lavinimo ir
profesinio mokymo sistemose, dažnai keičia mokyklas arba tiesiog jų nebaigia. Sprendžiant šias
problemas reikia kompleksiškai stiprinti paramos šiai asmenų grupei sistemą. Specialiojo ugdymo
paslaugų teikimo programoje, be kitų priemonių, numatytos šios: skatinti specialiąsias mokyklas
atlikti metodinių centrų funkcijas (stiprinant jų materialinę bazę), pritaikyti mokyklas specialiųjų
poreikių asmenims (neįgaliesiems), pl÷toti kompleksišką specialiąją pedagoginę, psichologinę,
socialinę pedagoginę, specialiąją pagalbą, laiku teikiamą specialiųjų poreikių asmenims.
Sprendžiant ankstyvo iškritimo ir specialiųjų poreikių bei socialinę atskirtį patiriančių
vaikų integracijos problemas, taip pat reik÷tų stiprinti jaunimo mokyklų tinklą. Pastarasis veikia
kaip „gelb÷jimosi tinklas“ nepritapusiems, mokymosi motyvacijos stokojantiems ar d÷l kitų
socialinių–ekonominių priežasčių bendrojo lavinimo mokyklų nelankantiems vaikams ir
jaunuoliams. 2004–2005 m. jaunimo mokyklose mok÷si 2200 mokinių, iš jų 8 proc. prieš įstodami į
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jaunimo mokyklas niekur nesimok÷ ir nebuvo įgiję pagrindinio išsilavinimo, 18 proc. buvo likę
kurso kartoti antrus metus, 3,2 proc. – trečius metus. 18 proc. jaunimo mokyklų mokinių yra įrašyti
į Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitą, 9 proc. – teisti. Siekiant efektyvesn÷s jaunimo mokyklų
veiklos, būtinos investicijos, skirtos jų materialin÷s baz÷s atnaujinimui ir pl÷trai, atsižvelgiant į
Jaunimo mokyklų koncepcijos nuostatas (patvirtintos 2005 m. gruodžio 12 d. švietimo ir mokslo
ministro įsakymu Nr. ĮSAK-2549).

Bendradarbiavimas naudojant profesinio rengimo išteklius, siekiant užtikrinti paslaugų
kokybę ir prieinamumą
ES gair÷se ir nacionalin÷se strategijose numatyta, kad švietimo sistema tur÷tų rengti
darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus. Tuo tarpu darbdavių apklausos rodo, kad
profesinio rengimo ir aukštųjų mokyklų absolventams labiausiai trūksta praktinių įgūdžių. Tai
daugiausia lemia pedagoginio personalo kvalifikacijos trūkumas ir praktinio mokymo įrangos
būkl÷: Viešosios politikos ir vadybos instituto tyrimai rodo, kad mokymo procese yra naudojama
pasenusi praktinio mokymo įranga (darbdavių teigimu, mokoma „technologijų istorijos“), tod÷l
sistemos absolventai negali praktiškai pritaikyti įgytų įgūdžių.
Sprendžiant šią problemą, reikia skirti dideles investicijas praktinio mokymo įrangos
modernizavimui, tačiau investicijos į profesinio rengimo infrastruktūrą turi būti derinamos su
tolesniais įstaigų tinklo pertvarkos planais. Pertvarkos metu profesinio mokymo įstaigos bus toliau
jungiamos regioniniu principu, siekiant optimizuoti išteklių naudojimą ir padidinti ekonominį
įstaigų gyvybingumą, tod÷l sprendžiant mokymo ir studijų infrastruktūros atnaujinimo, jų
optimalaus naudojimo problemas, būtina ieškoti glaudaus to paties ir netgi skirtingo lygio švietimo
įstaigų bendradarbiavimo būdų ir formų. Bendradarbiavimas leistų pasiekti masto ekonomiją, o tai
leistų sumažinti profesinio rengimo įstaigų infrastruktūros išlaikymo išlaidas. Tai taip pat pad÷tų
išspręsti dalį patalpų stygiaus ir pertekliaus problemų, o sutaupytas l÷šas būtų galima investuoti į
mokymo baz÷s gerinimą. Kaip pažymi išankstinį vertinimą atlikę ekspertai, tokia reforma tur÷tų
pakelti profesinio rengimo įstaigų teikiamų paslaugų kokybę ir užtikrinti ekonominį įstaigų
gyvybingumą..
Profesinio rengimo reikm÷ms įsigyjama įranga tur÷tų būti koncentruojama
sektoriniuose praktinio mokymo centruose. Juos reik÷tų steigti jau veikiančio Panev÷žio
mechatronikos centro pavyzdžiu. Sektoriniai praktinio mokymo centrai tur÷tų būti skirti ne vienos
profesinio mokymo įstaigos, bet daugelio kitų įstaigų moksleivių, taip pat aukštųjų mokyklų
studentų ir verslo įmonių darbuotojų praktinio mokymo poreikiams tenkinti viename ar keliuose
gimininguose ūkio sektoriuose. Tod÷l didesniems sektoriams galima būtų įsteigti kelis tokius
centrus skirtingose Lietuvos vietose, o mažesniems užtektų ir vieno, veikiančio arčiausiai
didžiausios sektoriaus įmonių koncentracijos vietos.
Tipinis centras – tai savarankiškas juridinis asmuo, viešoji įstaiga, kurio dalyviai
gal÷tų būti įvairaus lygio švietimo įstaigos, darbdaviai ir viešojo administravimo institucijos.
Pagrindin÷ centro veikla būtų pad÷ti aprūpinti centro dalininkus laboratorine įranga, pad÷ti ją
naudoti mokymo procese ir suderinti jos bendro naudojimo bei atnaujinimo planus, organizuoti
bendrą kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikimą ir pan.. Centrai būtų steigiami jau veikiančių ir
geriausias sąlygas centro steigimui galinčių sudaryti profesinio rengimo įstaigų baz÷je, o kitų
įstaigų moksleiviams, studentams ir pedagoginiam personalui būtų sudarytos sąlygos atvykti ir
naudotis centro infrastruktūra praktinio mokymo tikslais. Tikslingai koncentruojamos praktinio
profesinio rengimo infrastruktūrai skirtos l÷šos darytų kur kas didesnį poveikį nei jų „išbarstymas“
po truputį daugeliui smulkių pavienių profesinio rengimo įstaigų.

Studijų kokyb÷
Žinių visuomen÷s pl÷tra, aukštą pridedamąją vertę kuriančių, žinioms imlių gamybos,
paslaugų sektorių augimas ir darbo j÷gos kvalifikacijos lygio augimas lemia poreikį nuolat gerinti
studijų kokybę. Nacionalin÷je Lisabonos įgyvendinimo programoje įtvirtintas siekis didinti aukštojo
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mokslo efektyvumą, gerinti aukščiausios kvalifikacijos specialistų, atitinkančių modernios
pramon÷s ir verslo poreikius, pasiūlą. Vertinant Lietuvos studijų kokybę išskirtinos tiek teigiamos,
tiek neigiamos pus÷s.
Lietuvos aukštųjų mokyklų tinklas yra labai išpl÷totas. Veikia 15 valstybinių ir 6
nevalstybiniai universitetai bei 16 valstybinių ir 12 nevalstybinių kolegijų. Studijuojančiųjų šalies
aukštosiose mokyklose skaičius per pastarąjį dešimtmetį labai sparčiai augo. 1995 m. į šalies
universitetus buvo priimta 19,2 tūkst. studentų, o 2004 m. jau 42,7 tūkst. Pirmaisiais kolegijų
veiklos metais (2000 m.) buvo priimta 3,4 tūkst. studentų, o 2004 m. jau 23,9 tūkst. (Lietuvos
statistikos departamentas, 2005). Tod÷l Lietuva gerai vertinama pagal asmenų, siekiančių aukštojo
išsilavinimo, dalį visuomen÷je: ES vidurkis jau pasiektas ir, atsižvelgiant į augantį priimtų studentų
skaičius, šis rodiklis ateityje ger÷s.
Did÷jantis studijuojančiųjų skaičius verčia vis daugiau d÷mesio skirti studijų kokybei.
Pastarąją iš dalies atspindi absolventų integracijos į darbo rinką rodikliai. Universitetinių aukštųjų
mokyklų absolventų įsidarbinimo rodikliai yra geri (5 lentel÷). Rečiausiai darbo biržose darbo
ieškojo Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų absolventai, nors absoliučiais skaičiais jų buvo
nedaug mažiau nei profesinių mokyklų absolventų. Kolegijų ar profesinio mokymo įstaigų
absolventų, užsiregistravusių darbo biržoje, dalis buvo maždaug dvigubai didesn÷ nei universitetų
absolventų dalis, tačiau maždaug perpus mažesn÷ nei aukštesniųjų mokyklų arba aukštesniųjų
studijų programų absolventų dalis.
5 lentel÷. Mokymo ir studijų įstaigų absolventų, iki 2005 m. rugs÷jo 1 d. užsiregistravusių šalies
darbo biržose, dalis
2005 m.
Užsiregistravusių darbo biržose
Įstaigų tipai
absolventų
iki 2005 m. rugs÷jo 1 d.
skaičius
skaičius
proc. baigusių
Universitetin÷s aukštosios mokyklos
28089
609
2,2
Kolegijos
11173
548
4,9
Aukštesniosios mokyklos
2178
197
9,0
Profesinio mokymo įstaigos
12980
685
5,3
Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija, 2005 m.; Lietuvos darbo birža, 2005 m.

Interpretuojant įsidarbinimo duomenis taip pat reik÷tų atsižvelgti į tai, kad universitetų
absolventai, negaudami darbo, atitinkančio jų kvalifikaciją, neretai darbo rinkoje išstumia baigusius
kolegijas ar profesines mokyklas. Daugiau nei 20 proc. universitetų absolventų teigia, jog jie
įsidarbino ne pagal įgytą profesinę kvalifikaciją (6 lentel÷). Tai reiškia, kad jie dirbo žemesn÷s
kvalifikacijos reikalaujantį darbą, nei leistų jų turimas išsilavinimas. Užsienio šalyse atliktuose
tyrimuose nustatyta, kad asmenys, įsidarbinę ne pagal įgytą kvalifikaciją, gauna gerokai mažesnę
algą negu tie, kurie įsidarbina pagal įgytą kvalifikaciją. Reik÷tų atkreipti d÷mesį į tai, kad 2004 m.
duomenimis geriausiai pagal įgytą kvalifikaciją įsidarbino kolegijų absolventai, tačiau profesinio
mokymo įstaigų absolventai per metus padar÷ labai didelę pažangą ir 2005 m. juos beveik pasivijo.
6 lentel÷. Pagal profesinę kvalifikaciją įsidarbinusių mokymo ir studijų įstaigų absolventų dalis tarp
visų įsidarbinusių absolventų, proc.
Metai
Profesinių mokyklų*
Kolegijų*
Universitetų**
n.d.
n.d.
67
2002 m.
66,6
78,3
75
2004 m.
81,8
82,7
n.d.
2005 m.
* Šaltinis: Viešosios politikos ir vadybos instituto studija „Pasirengimas optimaliai profesinio rengimo infrastruktūros
pl÷trai“ (2005 m.).
** Šaltinis: Darbo ir socialinių tyrimų instituto ataskaita „Aukštųjų mokyklų absolventų konkurencingumas darbo
rinkoje darbo j÷gos pasiūlos ir paklausos kontekste“ (2004 m.).
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Studijų kokybę bei įsidarbinimo rezultatus stipriai veikia per menkai į darbo rinką
orientuotos programos. Aukštosiose mokyklose yra daug siauros specializacijos, dubliuojamų studijų
programų, kartais jų turinys neatitinka studijų krypties, nepakankamai orientuotas į praktinius
įgūdžius, komunikabilumą, atsakingumą, tolesnį geb÷jimų tobulinimą ir aktyvų pilietiškumą – tai
trukdo profesinei absolventų karjerai ir mažina prisitaikymą prie besikeičiančios darbo rinkos.
Studentai per menkai orientuojami įgyti tokius geb÷jimus, kurie leistų jiems patiems atsirinkti,
vertinti specialiąsias žinias, savarankiškai naudotis įgytomis žiniomis ir įgūdžiais mokantis visą
gyvenimą. Darbo ir socialinių tyrimų instituto universitetų absolventų ir darbdavių apklausų
duomenimis, universitetų absolventams labiausiai trūko ne dalykinių kompetencijų, o praktinio
pasirengimo (23 pav.). Praktinio pasirengimo trūkumą galima būtų interpretuoti kaip šių
kompetencijų trūkumą: savarankiško darbo įgūdžių trūkumą (jų trūkumą min÷to Darbo ir socialinių
tyrimų instituto atlikto tyrimo duomenimis nurod÷ 37,2 proc. darbdavių), darbo komandoje įgūdžių
stoką (25,7 proc.) ir nepakankamą kritinį ir analitinį mastymą (21,7 proc.).
Per pastaruosius metus aukštajam mokslui buvo išleidžiama vis daugiau l÷šų – BVP
dalis per pastaruosius kelerius metus sudar÷ 1,3 proc. (ši dalis yra didesn÷ nei kaimyninių šalių,
EUROSTAT duomenimis, 2001 m. Latvijoje – 0,9 proc., Estijoje ir Lenkijoje – 1,07 proc.).
Pagrindinis studijų valstybin÷se aukštosiose mokyklose finansavimo šaltinis yra valstyb÷s biudžetas.
Nors aukštajam mokslui skiriama vis daugiau l÷šų, tačiau jų nepakanka d÷l sparčiai augančio
valstyb÷s biudžeto l÷šomis studijuojančiųjų skaičiaus.
Aukštesnę studijų sistemos rezultatų kokybę, be kitų veiksnių, tur÷tų pad÷ti pasiekti
investicijos į infrastruktūrą. Vietinių ir užsienio ekspertų atliekamo vertinimo rezultatai rodo, kad
daugumos aukštųjų mokyklų mokslo ir mokomoji (ypač fizinių ir technologijos mokslų studijų)
baz÷ yra pasenusi. Didelių investicijų reikalauja studijoms skirtos infrastruktūros (auditorijų,
bibliotekų ir laboratorijų) atnaujinimas, ypač standartų neatitinkančios tyrimų infrastruktūros.
Turimos MTTP infrastruktūros (t. y. mokslinių tyrimų įrangos, informacinių ryšio
priemonių, bibliotekų ir kt.) kokyb÷, su retomis išimtimis, netenkina dabartinių poreikių. Tod÷l
sud÷tinga atlikti mokslinius tyrimus, kurie atitiktų verslo poreikius, dalyvauti tarptautiniuose tyrimų
projektuose, pritraukti aukščiausios kvalifikacijos mokslininkus ir d÷stytojus, rengti aukščiausios
kvalifikacijos specialistus.
Lietuvos mokymo, mokslo ir tyrimo institucijas jungia Lietuvos mokslo ir studijų
kompiuterių tinklas LITNET. Bendras prie LITNET prijungtų institucijų skaičius siekia 900, o
naudotojų skaičius – 200 tūkst. ribą. Nuo 2000 m. LITNET yra Europos akademinio tinklo GEANT
(nuo 2004 m. spalio m÷n. – GEANT-2) projekto dalyvis, dalyvauja kuriant bendrą Europos
aukštojo mokslo ir tyrimų erdvę. Kuriama Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistema
(LieMSIS), kurios tikslas yra kokybiškai pertvarkyti, standartizuoti ir integruoti mokslo ir studijų
institucijų, mokslą ir studijas reguliuojančių ir vertinančių institucijų, kitų organizacijų informacijos
sistemas.
Investuojant į studijų sistemos infrastruktūros modernizavimą ir pl÷trą, reikia
atsižvelgti į poreikį koncentruoti l÷šas, daugiausiai jų skiriant prioritetin÷ms sritims. Taip pat reikia
glaudžiai derinti investicijas, skirtas studijoms ir mokslui.
Siekiant aukštesn÷s studijų ir mokslo kokyb÷s, taip pat reikia stiprinti ekspertines
institucijas. Jų turimi ištekliai yra neadekvatūs, reguliuojant aukštojo mokslo sistemą valstyb÷s
lygmeniu, bei trukdo nustatyti ir vykdyti aktyvią valstyb÷s ir visuomen÷s poreikius atitinkančią
politiką šiose srityse.

Profesinio orientavimo (profesinio orientavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo geb÷jimų
ugdymo) sistemos teikiamos paslaugos
Įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą principą, reikia užtikrinti, kad švietimo
sistemoje sau vietą rastų visi įvairaus amžiaus žmon÷s. Jų galimyb÷s ir poreikiai yra nevienodi.
Daugelis atliktų tyrimų rodo, kad mažiausiai mokosi vyresnio amžiaus, mažesnes pajamas,
žemesnio lygio išsilavinimą turintys, kaimo vietov÷se gyvenantys asmenys. Pastariesiems ypač
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trūksta informacijos apie galimybes įgyti ar patobulinti profesinę kvalifikaciją, prapl÷sti socialinį
arba kultūrinį išprusimą.
Profesinis orientavimas yra vykdomas teritorin÷se darbo biržose, darbo rinkos
mokymo ir konsultavimo tarnybose; tam tikras paslaugas teikia ir bendrojo lavinimo sistemai
priklausančios institucijos. Štai Lietuvos darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos
įsidarbinimo klausimais kasmet konsultuoja apie 60 tūkst. žmonių, o šių paslaugų paklausa nuolat
auga. Tačiau teikiant profesinio orientavimo (profesinio orientavimo, konsultavimo ir karjeros
planavimo geb÷jimų ugdymo) paslaugas susiduriama ir su rimtomis problemomis, ypač – teisin÷s
aplinkos vientisumo, veiklos planavimo ir koordinavimo, socialinių partnerių įtraukimo. D÷l
nepakankamai išpl÷totų paslaugų tik apie 10–15 proc. jaunimo konsultuojasi prieš rinkdamiesi
profesiją; dar mažiau – vyresnio amžiaus asmenų.
Šias problemas numatoma spręsti, įgyvendinant 2004 m. patvirtintą Profesinio
orientavimo strategiją. Joje akcentuojama, kad profesinio orientavimo sistema siekia pirmiausia
teikti kokybiškas profesinio orientavimo paslaugas, gerinti jaunuolių ir suaugusiųjų įsidarbinimo
geb÷jimus, skatinti jų verslumą ir nuolatinį žinių siekimą ir kt.. Norint padidinti informacinį
mokymo sistemos prieinamumą, reikia išpl÷sti informavimo, konsultavimo, karjeros planavimo
įstaigų, jų padalinių ar informacinių terminalų tinklą, didinti paslaugų įvairovę ir kokybę, parengti
daugiau kvalifikuotų tęstinio mokymosi konsultantų. To bus siekiama, įgyvendinant Profesinio
orientavimo strategijos įgyvendinimo planą.

Bibliotekų tinklo pl÷tra
Bibliotekos, ypač kaimuose ir mažesniuose miesteliuose, tampa kertine bendruomenių
kultūrinio švietimo ir savaiminio mokymo ašimi. Seniūnijų centrų viešųjų bibliotekų tinklas yra
gerai išvystytas (jų yra 600), tod÷l gal÷tų veiksmingai papildyti kuriamų universalių centrų kaimo
vietov÷se tinklo ir profesinio orientavimo (profesinio informavimo, konsultavimo ir karjeros
planavimo geb÷jimų ugdymo) sistemos veiklą, skatindamas mokymąsi visą gyvenimą. Be to,
užtikrinus prieigą prie interneto, bibliotekų klientams galima suteikti galimybę pasinaudoti
įvairiomis valstyb÷s institucijų teikiamomis el. paslaugomis. Tod÷l, siekiant paskatinti didesnę
gyventojų dalį mokytis bei įveikti informacinę švietimo paslaugų prieinamumo problemą, būtina
modernizuoti viešųjų bibliotekų infrastruktūrą.
7 lentel÷. Svarbiausi netolygumai tarp ES ir Lietuvos švietimo paslaugų srityje
Metai

Lietuva

ES
vidurkis

Skirtumo
įvertinimas

4 metų vaikų dalyvavimas švietime, proc.

2003

53,1

86,3

didelis

15 – 24 metų jaunimo dalyvavimas švietime (visi
ISCED lygmenys 1 – 6), proc.

2003

68

59

–

30 – 34 metų jaunimo, įgijusio aukštąjį išsilavinimą,
dalis, proc.

2002

35

24,8

–

18 – 24 metų jaunimo, įgijusio tik pagrindinį
išsilavinimą ir nebesimokančio, dalis, proc.

2005

9,2

14,9

–

Jaunuolių, po pagrindin÷s mokyklos pasirenkančių
profesinį mokymą, dalis tarp vidurinio mokslo pakopos
asmenų (ISCED 3), proc.

2003

26,1

55,6

didelis

25–64 metų asmenų, dalyvaujančių tęstiniame mokyme,
dalis šioje amžiaus grup÷je, proc.

2005

6,3

10,8

didelis

25–64 metų asmenų, dalyvavusių bet kokiame švietime
per metus, dalis, proc.

2003

27,8

42,0

didelis

Rodiklis

Šaltinis: Eurostat, 2002-2005.
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1.2.3 Profesinio mokymo, valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką įgyvendinančių institucijų
teikiamos paslaugos, nestacionarios socialin÷s paslaugos ir paslaugos neįgaliesiems
Pagrindiniai teiginiai:
Vykdoma profesinio rengimo sistemos pertvarka, siekiant gerinti profesinio mokymo
paslaugų kokybę ir didinti profesinį mokymą teikiančių įstaigų ekonominį gyvybingumą. Šiuo metu
profesinio mokymo absolventų kompetencijos nepakankamai atitinka darbo rinkos poreikius, ypač
trūksta specialiųjų praktinių įgūdžių.
Bendras profesinio mokymo paslaugų prieinamumas yra pakankamai tolygus, tačiau jis yra
žemas specialiųjų poreikių asmenims.
Valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką įgyvendinančių įstaigų infrastruktūra yra neblogai
išpl÷tota, tačiau būtina gerinti teikiamų paslaugų kokybę, didinti įvairovę, labiau pritaikyti šias
paslaugas konkrečių asmenų poreikiams.
Per pastaruosius 10 metų Lietuvoje sukurtas platus socialinių paslaugų tinklas, tačiau šio
tinklo geografin÷ apr÷ptis, paslaugų įvairov÷ bei kokyb÷ dar n÷ra pakankama.
Profesin÷s reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems Lietuvoje kol kas teikia tik vienas centras.
Pagrindin÷s problemos, su kuriomis susiduriama pl÷tojant šią sistemą, yra nepakankamai išpl÷tota
paslaugų infrastruktūra, kvalifikuotų specialistų įvairiose profesin÷s reabilitacijos grandyse stoka
bei darbo metodikų, užtikrinančių kompleksinę, tęstinę ir efektyvią reabilitaciją, trūkumas.
Pastaruosius kelerius metus daugelis Lietuvos darbo rinkos ir socialinių rodiklių
nuosekliai ger÷jo – did÷jo užimtumo lygis, maž÷jo nedarbas, ger÷jo įvairių socialinių grupių
integracija į darbo rinką, buvo vis nuosekliau taikomi lyčių lygių galimybių principai. Tačiau
išryšk÷jo ir tam tikros problemos: maž÷ja darbingo amžiaus darbuotojų skaičius (d÷l mažo
gimstamumo bei darbuotojų emigracijos), daugelio darbuotojų kvalifikacija ir kompetencija yra
nepakankami, neatitinka rinkos poreikių, pastebimas struktūrinio nedarbo reiškinys, tai yra kai
kuriose srityse egzistuoja specialistų perteklius, o kitose – jų trūksta. Tačiau ši problema daugiausia
kyla ne tod÷l, kad ruošiama pernelyg mažai specialistų, o tod÷l, kad didel÷s dalies profesinių
mokyklų absolventų negalima įdarbinti pagal specialybę d÷l kompetencijų trūkumo. Įvairios
darbdavių apklausos ir tyrimai rodo, kad kvalifikuotų darbuotojų trūksta visuose svarbiausiuose
šalies ekonomikos sektoriuose. Darbo j÷gos kvalifikacijos problemą šiuo metu iš dalies parodo ir
tai, kad darbo našumas Lietuvoje yra vienas žemiausių ES (52,5 proc. ES vidurkio 2005 m.), nors
darbo našumo augimas pastaruoju metu buvo pakankamai didelis.
Lietuvoje taip pat yra gana didelis nepanaudotos moterų, vyresnio amžiaus asmenų,
neįgaliųjų, socialin÷s rizikos asmenų darbo j÷gos rezervas, tai yra šių asmenų užimtumo lygis yra
pakankamai žemas. Bendrą darbo j÷gos ekonominio aktyvumo lygį mažina ir tai, kad trūksta
nestacionarių socialinių paslaugų šeimoms, kurių nariams reikalinga nuolatin÷ priežiūra. D÷l šios
priežasties globos funkcijas šeimose atliekantys šių šeimų nariai negali aktyviai dalyvauti darbo
rinkoje.

Profesinio mokymo sistemos kokyb÷ ir prieinamumas
2004 m. duomenimis, valstybinę profesinio mokymo sistemą sudar÷ 75 profesinio
mokymo įstaigos (profesin÷s mokyklos, profesinio rengimo centrai bei aukštesniosios mokyklos), 14
darbo rinkos mokymo centrų. Profesinio rengimo paslaugas tai pat teik÷ ir kolegijos, kurių situacija
analizuojama „švietimo institucijų“ dalyje.
Šiuo metu profesinio mokymo įstaigų prestižas ir atitinkamai populiarumas tarp
stojančiųjų yra žemas. 2002 m. po pagrindin÷s mokyklos į profesines mokyklas stojo tik 18,1 proc.,
o 2003 metais – 17,7 proc. ją baigusiųjų. Lietuva gerokai atsilieka nuo ES vidurkio pagal profesinio
mokymosi populiarumą (nuo tų, kurie mokosi ISCED (International Standard Classification of
Education) 3–4 lygmenyse). Tik kas ketvirtas moksleivis mokosi pagal profesinio rengimo (ISCED
3 lygmens) programas (2003 m. Lietuvoje – 24,7 proc., tuo tarpu ES vidurkis – 57,5 proc.).
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Universitetuose studijuoja net dvigubai daugiau asmenų nei kolegijose arba profesin÷se mokyklose.
Tuo tarpu Viešosios politikos ir vadybos instituto atliktas tyrimas rodo, kad specialistų, baigusių
profesinio mokymo įstaigas, paklausa darbo rinkoje n÷ra daug mažesn÷ nei aukštąsias mokyklas
baigusių darbuotojų. Taigi, nors šalies ūkiui reikia gerokai daugiau baigusiųjų profesinį mokymą,
tačiau didžioji dalis jaunuolių renkasi aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
14 darbo rinkos mokymo centrų (toliau – DRMC) teikia suaugusiųjų profesinio
mokymo, perkvalifikavimo bei kvalifikacijos tobulinimo paslaugos. 2005 m. šiuose centruose buvo
iš viso apmokyti 28,2 tūkst. asmenų. DRMC svarbi klientų dalis yra bedarbiai (2004 m. – 47,9
proc.), tačiau pastaraisiais metais maž÷jant nedarbo lygiui jų skaičius gerokai sumaž÷jo (nuo 17,2
tūkst. 2003 m. iki 13,5 tūkst. 2005 m.). Planuojama, kad ateityje iš esm÷s did÷s dirbančiųjų
perkvalifikavimo ir kvalifikacijos tobulinimo paslaugų apimtis, tačiau siekiant pritraukti šį
besimokančiųjų segmentą, reiktų gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
Profesinio mokymo paslaugų kokyb÷
Pagrindin÷ profesinio mokymo sistemos problema šiuo metu – tai žema ir
nepakankamai darbo rinkos poreikius atitinkanti mokymo kokyb÷. Mokymo kokybę lemia daugelis
veiksnių: šiuolaikin÷s mokymo programos, profesijos mokytojų kvalifikacija, tinkamas profesinio
mokymo įstaigų valdymas. Mokymui naudojamos patalpos ir įranga taip pat yra vieni svarbiausių
kokyb÷s veiksnių. Tiesa, Viešosios politikos ir vadybos instituto atlikta analiz÷ parod÷, kad
darbdaviai suaugusiųjų profesinio mokymo įstaigų teikiamas paslaugas ir jų atitiktį rinkos
poreikiams vertina santykinai geriau nei pirminio profesinio mokymo. Pagrindin÷ priežastis – darbo
rinkos mokymo centrai savo paslaugas parduoda rinkoje, negauna valstyb÷s finansavimo ir tod÷l
greičiau prisitaiko prie mokymo paslaugų paklausos.
Profesinį mokymą teikiančioms įstaigoms trūksta šiuolaikinių technologijų raidą
atspindinčios mokymo įrangos. Mokymams dažnai pasitelkiama morališkai pasenusi, Lietuvos
įmon÷se nebenaudojama įranga. D÷l šios priežasties 2005 m. Viešosios politikos ir vadybos instituto
bei TNS Gallup atliktos darbdavių apklausos duomenimis, profesinio mokymo įstaigų absolventams
labiausiai trūksta profesinių specialiųjų žinių ir įgūdžių, kurie yra formuojami praktinio mokymo
metu. Profesinio mokymo įstaigoms trūksta kompiuterių: švietimo valdymo informacin÷s sistemos
duomenimis, profesin÷se mokyklos vienu kompiuteriu naudojosi maždaug dvigubai daugiau
mokinių nei vidurinių mokyklų 9 – 12 ar gimnazijų 1 – 4 klas÷se. Toks rodiklis n÷ra pakankamas,
kalbant apie profesinio mokymo programas, skirtas specialistams, kuriems reikalingi profesionalaus
lygio IKT įgūdžiai.
Kai kurių darbdavių nuomone, dalis profesinio mokymo įstaigų nepanaudoja visų
mokinių praktinio mokymo galimybių savo įmon÷se, nors tai leistų sumažinti investicijų poreikį;
tokia pat išvada taikytina ir darbo rinkos mokymo centrams. Tais atvejais, kai investicijos į
mokymo įstaigų įrangą neišvengiamos, siūloma apsvarstyti bent dvi galimybes. Pirma, ar mokymo
procesui nevert÷tų naudoti specialiai tam pritaikytos mažesnio našumo įrangos, užuot perkant
pramoninę, didelio našumo ir tod÷l turinčią didelius eksploatavimo kaštus įrangą. Antra, ar
organizuojant praktinį mokymą nevert÷tų įsigyti IKT pagrįstų stimuliatorių, kurių eksploatavimo
kaštai neretai yra mažesni nei kitos mokymo įrangos.
Didel÷s dalies pirminį profesinį mokymą teikiančių įstaigų naudojamų pastatų būkl÷
yra patenkinama arba bloga. Kadangi šios įstaigos paprastai negali laisvai disponuoti savo turtu, jų
patalpos gana dažnai naudojamos neoptimaliai. Daliai įstaigų patalpų trūksta, tačiau nemaža jų dalis
turi nenaudojamų arba nepakankamai naudojamų patalpų. Apytiksliai ketvirtadalyje tokių įstaigų
mokymui vidutiniškai skiriamas plotas apima tik 1/3 ar mažiau bendro įstaigų patalpų ploto, tačiau
netgi turinčioms pernelyg daug patalpų įstaigoms dažnai trūksta šiuolaikiniam mokymo procesui
pritaikytų patalpų. Tuo tarpu nereikalingų, avarinių arba nepagrindinei veiklai skiriamų pastatų
išlaikymas nemažai kainuoja ir įšaldo išteklius.
Pastaruoju metu vyksta, nors ir nepakankamai sparčiai, profesinio mokymo įstaigų
tinklo optimizavimas. Jungiant mažas, ekonomiškai negyvybingas, tokias pat paslaugas teikiančias
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įstaigas, siekiama užtikrinti visos sistemos ekonominį gyvybingumą bei aukštesnę teikiamų
paslaugų kokybę. Taip pat vyksta darbo rinkos mokymo centrų reorganizacijos procesas –
numatoma sujungti šiuos centrus regioniniu principu bei atlikti jų vidinę pertvarką. Struktūrinių
fondų investicijos tur÷s didžiausią poveikį tokiu atveju, jei jos bus nukreiptos ir prisid÷s prie
profesinio mokymo sistemos restruktūrizavimo.
Kaip aptarta švietimo infrastruktūrai skirtame analiz÷s skyriuje, skirtingo švietimo
lygmens įstaigų bendradarbiavimas (daugiau negu vieno regiono arba regiono mastu) pad÷tų
užtikrinti didesnį investicijų produktyvumą, gerinti investicijų kokybę. Šiuo metu profesinio
mokymo įstaigos ir darbo rinkos mokymo centrai praktiškai nebendradarbiauja, o tai neleidžia
išnaudoti masto ekonomijos, geb÷jimo stiprinimo, infrastruktūros atnaujinimo galimybių. Švietimo
infrastruktūros dalyje aptariamų sektorinių praktinio mokymo centrų pl÷tra būtų naudinga visai
profesinio mokymo sistemai ir leistų išvengti nereikalingų investicijų, įsigyjant brangią, tačiau
nepakankamai naudojamą praktinio mokymo įrangą.
Mokymo kokyb÷ taip pat yra susijusi ir su geresniu darbdavių bei kitų socialinių
partnerių įtraukimu. Skiriant investicijas tiems projektams, kuriuose numatyta bendradarbiauti su
darbdaviais, sumažinama rizika, kad investicijos bus naudojamos tiems specialistams rengti, kurių
darbo rinkai nereikia. Darbdaviai, dalyvaudami (įstaigos ar projekto) valdyme, yra suinteresuoti,
kad l÷šų būtų skiriama tokiems specialistams rengti (ar tokioms kompetencijoms tobulinti), kurių
labiausiai reikia jų sektoriaus įmon÷ms ar įstaigoms. Darbdaviai taip pat gal÷tų prisid÷ti,
organizuojant praktinį mokymą besimokančiųjų bei profesijos mokytojų/d÷stytojų mokymą.
Visos pirminį profesinį mokymą teikiančios įstaigos kol kas beveik visiškai priklauso
nuo valstyb÷s biudžeto (ir ES paramos programų) finansavimo, tačiau šio finansavimo nepakanka.
Priklausomyb÷ nuo biudžeto l÷šų gali sumaž÷ti tik ilguoju laikotarpiu – optimizavus profesinio
mokymo tinklą, pertvarkius įstaigų valdymą ir investavus į profesinio mokymo išteklius didelę dalį
valstyb÷s l÷šų. Tuomet mokymo įstaigos gal÷s pasiūlyti rinkai daugiau ir įvairesnių mokamų
kvalifikacijos tobulinimo paslaugų tuose rinkos segmentuose, kuriuose nepakankamai aktyviai
veikia privatūs šių paslaugų teik÷jai. Siekiant, kad įstaigos savarankiškai užsitikrintų gaunamų
pajamų šaltinius, būtina didinti jų savarankiškumą, skatinti iniciatyvą bei orientaciją į darbo rinkos
poreikius. Tačiau tai įmanoma tik tuomet, kai įstaigos turi gerą startinę poziciją, t.y. pakankamai
kokybiškus išteklius. Jei tam nebus skirta l÷šų, tik÷tina, kad ateityje profesinio mokymo įstaigos
nesugeb÷s teikti kokybiškų, paklausių paslaugų, netaps ekonomiškai gyvybingesn÷s.
Profesinio mokymo prieinamumas
Galimyb÷s pasinaudoti profesinio mokymo įstaigų paslaugomis netoli gyvenamosios
vietos šalies regionuose skiriasi. Viešosios politikos ir vadybos instituto atliktoje studijoje pirminį
profesinį mokymą teikiančių įstaigų geografinis prieinamumas buvo vertinamas pagal šiuos
rodiklius: profesinio mokymo įstaigų regioninis pasiskirstymas, įstaigų skaičius regione, įstaigų
aptarnaujamų potencialių klientų skaičius, siūlomų profesinio mokymo programų įvairov÷,
profesinio mokymo įstaigų galimyb÷s apgyvendinti iš kitų apskričių atvykusius mokinius.
Nustatyta, kad mažiausias geografinis prieinamumas yra Taurag÷s, Marijampol÷s bei Telšių
apskrityse. Vidutinis prieinamumas – Utenos ir Panev÷žio apskrityse. Tuo tarpu geriausias
geografinis prieinamumas yra Alytaus, Klaip÷dos, Kauno, Šiaulių bei Vilniaus apskrityse.
Pirminį profesinį mokymą teikiančių įstaigų paslaugas papildo darbo rinkos mokymo
centrų paslaugos. Be to, profesinį mokymą taip pat teikia įvairios privačios įmon÷s, įstaigos ir
organizacijos. Bendras profesinio mokymo paslaugų prieinamumas beveik visose apskrityse yra
pakankamai aukštas, tod÷l n÷ra poreikio steigti naujas profesinio mokymo sistemos įstaigas, o
daugiausia d÷mesio reiktų skirti anksčiau min÷tam profesinio mokymo sistemos optimizavimui ir
kokyb÷s gerinimui.
Specialiųjų poreikių asmenims profesinio mokymo paslaugų prieinamumas yra žemas.
Santykinai geru prieinamumu išsiskiria tik Šiaulių, Kauno ir Vilniaus apskritys. Tuo tarpu
blogiausias prieinamumas specialiųjų poreikių asmenims yra Marijampol÷s, Telšių, Taurag÷s ir
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Utenos apskrityse. Čia 2004–2005 m. į profesinio mokymo programas buvo priimti vos keli
specialiųjų poreikių turintys asmenys arba iš viso nepriimta.

Valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką įgyvendinančių įstaigų infrastruktūra
Valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką įgyvendinančių įstaigų (Lietuvos darbo biržos,
Lietuvos darbo rinkos tarnybos) paslaugų prieinamumas yra geras, tačiau būtina gerinti teikiamų
paslaugų kokybę, didinti įvairovę, labiau pritaikyti šias paslaugas konkrečių asmenų poreikiams.
Šiuo metu valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką įgyvendina dvi valstyb÷s institucijos prie Socialin÷s
apsaugos ir darbo ministerijos (Lietuvos darbo birža (LDB) ir Lietuvos darbo rinkos mokymo
tarnyba (LDRMT).
Lietuvos darbo biržos teikiamų paslaugų prieinamumas yra pakankamas. 46 teritorin÷s
darbo biržos ir jų sud÷tyje veikiantys 45 poskyriai įstatymų nustatyta tvarka teikia klientams
(ieškantiems darbo asmenims ir darbdaviams) bendrąsias užimtumo r÷mimo paslaugas
(informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant), įgyvendina aktyvias darbo rinkos
politikos priemones bei užimtumo r÷mimo programas, vykdo darbo rinkos steb÷seną. Teritorin÷se
darbo biržose informavimo paslaugas teikia įsteigti 6 jaunimo, 4 darbo bei 50 informacijos ir
konsultacijų centrų. Per 2005 metus juose vidutiniškai apsilank÷ per 821 tūkst. klientų: iš jų 113,9
tūkst. apsilank÷ Lietuvos darbo biržos internetin÷je svetain÷je, 42,7 tūkst. asmenų savarankiškai
vykd÷ informacijos ir darbo paiešką, pasinaudodami specializuotais kompiuteriais SIP bei PIC, per
53 tūkst. pasinaudojo kompiuterine testavimo programa. Per metus buvo suteikta daugiau kaip
298,8 tūkst. individualių konsultacijų ir patarimų.
Dalyvaujančių aktyviose darbo rinkos programose registruotų bedarbių dalis pagaus÷jo
nuo 42,7 proc. 2001 m. iki 63,6 proc. 2004 m. Toliau pl÷tojo savo veiklą Lietuvos darbo biržos
EURES (Europos užimtumo tarnybų tinklo) biurai, kurie 2005 m. suteik÷ 26,9 tūkst. konsultacijų
apie laisvą asmenų jud÷jimą. 2005 metais net 75,7 proc. besikreipiančių bedarbių darbo birža gal÷jo
pasiūlyti laisvų darbo vietų. 2004 metais šis rodiklis buvo 64 proc., 2003 metais – 54 proc. Iš viso
per 2005 m., darbo biržai tarpininkaujant, buvo įdarbinta 109,7 tūkst. ieškančių darbo asmenų, iš jų
87,9 tūkst. gavo nuolatinį darbą, 21,8 tūkst. dirbo pagal terminuotas darbo sutartis. Didžiausia darbo
vietų pasiūla – kvalifikuotiems darbininkams (maždaug kas antras darbo pasiūlymas įsidarbinti).
Lietuvos darbo birža nurodo, kad 2005 m. vienas litas, išleistas bedarbių įdarbinimui laisvose darbo
vietose, nukreipimui į aktyvias darbo rinkos politikos programas, nedarbo socialinio draudimo
išmokoms ir priešpensin÷ms pašalpoms bei darbo biržos vystymui, į valstyb÷s konsoliduotą
biudžetą grąžino 1,3 lito.
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos (toliau – LDRMT) 7 teritorin÷s darbo rinkos
mokymo ir konsultavimo tarnybos vykdo ieškančių darbo asmenų profesinį orientavimą, bedarbių ir
darbuotojų, įsp÷tų apie atleidimą iš darbo, profesinio mokymo bei neformaliojo švietimo kokyb÷s
vertinimą ir valdymą. LDRMT dalyvauja, teikiant profesinio reabilitavimo paslaugas bei
įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą strategiją. Profesinio orientavimo sistemos situacija plačiau
aptarta švietimo įstaigų infrastruktūrai skirtoje dalyje.

Socialines paslaugas teikiančių nestacionarių įstaigų infrastruktūra
Per pastaruosius 10 metų Lietuvoje sukurtas nemažas socialinių paslaugų tinklas,
tačiau kol kas šio tinklo apr÷ptumas, paslaugų įvairov÷ bei kokyb÷ n÷ra pakankami. Vidutiniškai
šalyje iš 10 tūkst. gyventojų socialines paslaugas galima suteikti tik apie 380 asmenų. 2008 m.
pabaigoje Lietuvoje veik÷ apie 760 įvairaus pavaldumo (apskričių, savivaldybių, nevyriausybinių
organizacijų ir kt.) socialinių paslaugų įstaigų, iš jų 218 stacionarių senų žmonių globos, vaikų
globos ir neįgaliųjų socialin÷s globos įstaigų. Pastaruoju metu ypač išaugo nestacionarias socialines
paslaugas teikiančių įstaigų skaičius, atsirado naujo tipo mišrių socialinių paslaugų įstaigos,
teikiančios įvairias socialines paslaugas skirtingoms socialin÷ms žmonių grup÷ms. Bendras
socialinių paslaugų gav÷jų skaičius per pastaruosius 10 metų (nuo 1998 m.) išaugo 5 kartus. 2006
m. priimtas naujas Socialinių paslaugų įstatymas, numatantis išpl÷sti socialinių paslaugų
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pasirinkimą, apibr÷žti vienodą socialinių paslaugų teikimo kokyb÷s standartą, pagerinti
konkurencines sąlygas tokių paslaugų teikimo rinkoje bei patobulinti finansavimo modelį.
Nors socialinių paslaugų infrastruktūra Lietuvoje yra intensyviai vystoma, tačiau ji
n÷ra pakankama. D÷l demografinių tendencijų (socialin÷s rizikos šeimų ir jose augančių vaikų,
neįgaliųjų skaičiaus did÷jimas, visuomen÷s sen÷jimas) socialinių paslaugų poreikis ateityje tur÷tų
dar labiau išaugti.
Įvertinus atskirų savivaldybių teritorijoje socialinių paslaugų įstaigose teikiamų
paslaugų apimtis, taip pat atsižvelgiant į trūkstamų paslaugų poreikį, visas Lietuvoje esančias
savivaldybes galima suskirstyti į mažas (Akmen÷s r., Birštono, Kalvarijos, Kupiškio r., Lazdijų r.
Visagino ir pan.), vidutines (Alytaus r., Anykščių r., Kaišiadorių r., Rokiškio r. ir pan.) ir dideles
(Alytaus, Kauno r., K÷dainių r., Marijampol÷s, Vilniaus r. ir pan.). Kadangi tokį skirstymą lemia ir
gyventojų (savivaldyb÷je) skaičius, didieji miestai (Vilnius, Kaunas, Klaip÷da, Šiauliai, Panev÷žys)
pagal aukščiau įvardintas kategorijas neklasifikuojami ir priskiriami atskirai grupei.
2006 m. atlikta dalies Lietuvos savivaldybių anketin÷ apklausa parod÷, kad aukščiau
išskirtose mažosiose savivaldyb÷se (3-30 tūkst. gyventojų, iš viso 20 savivaldybių) santykinai
daugiau paslaugų yra teikiama neįgaliems ar sutrikusio intelekto vaikams. Tuo tarpu socialines
paslaugas nestacionariose įstaigose gauna tik maždaug kas dešimtas gyventojas, kuriam pripažintas
specialusis nuolatin÷s slaugos ir priežiūros poreikis. Panaši situacija ir kalbant apie socialines
paslaugas, teikiamas suaugusiems gyventojams (iki 60 m.) turintiems sunkią psichikos, proto, fizinę
ar kompleksinę negalią ir suaugusiems gyventojams (iki 60 m.) turintiems psichikos negalią. Dar
blogesni vyresnių nei 60 m. gyventojų situacijos rodikliai, rodantys, jog savivaldyb÷se tik keliems
procentams tokių asmenų paslaugos yra teikiamos namuose arba specialiose įstaigose.
Taigi, sprendžiant pagal dabartines tendencijas, visoms mažosioms savivaldyb÷ms
trūksta po 1-2 nestacionarių dienos socialinių paslaugų ir mišrių socialinių paslaugų įstaigų bei
laikino gyvenimo namų, jei šių tipų įstaigose dienos socialin÷s globos paslaugos būtų teikiamos 2030 asmenų (teikiamos ne mažiau 5-8 val. per dieną, taip pat būtų teikiama trumpalaik÷ socialin÷
globa visą parą, bet ne ilgiau kaip 6 m÷n.). Taip pat akivaizdus ir 3-5 savarankiško gyvenimo namų
ar bendruomen÷s namų (pagyvenusiems asmenims) bei 1-2 grupinio gyvenimo namų neįgaliesiems
poreikis.
Kiek geresn÷ yra vidutinio dydžio savivaldybių situacija (30–60 tūkst. gyventojų; iš
viso Lietuvoje yra 29 tokios savivaldyb÷s). Šiose savivaldyb÷se socialin÷s paslaugos teikiamos
maždaug 20 proc. šių grupių asmenų: neįgalūs ar sutrikusio intelekto vaikai, proto negalią turintys
suaugę (iki 60 metų), suaugę gyventojai (iki 60 m.) turintys sunkią psichikos, proto, fizinę ar
kompleksinę negalią. Tuo tarpu paslaugos teikiamos tik keliems procentams asmenų, turinčių
psichikos negalią. Akcentuotinas ir žemas daugiau nei 60 metų turintiems asmenims teikiamų
paslaugų apimčių lygis. Keliems procentams šios grup÷s asmenų teikiamos bendruomenin÷s
paslaugos, kol kas n÷ra išvystyta dienos socialin÷s globos paslaugų sistema, tame tarpe ir seniems
žmon÷ms, turintiems specialiųjų poreikių. Šios grup÷s savivaldyb÷se yra akivaizdus bent vienos
tiek nestacionarių dienos socialinių paslaugų įstaigos, tiek mišrių socialinių paslaugų įstaigos, tiek
laikino gyvenimo namų stygius. Taip pat reikalingi 2-3 savarankiško gyvenimo ar bendruomen÷s
namai ir 1-2 grupinio gyvenimo namai.
Specialių poreikių turinčių asmenų skaičiaus ir jiems teikiamų nestacionarių socialinių
paslaugų santykis didžiosiose savivaldyb÷se (60-100 tūkst. gyventojų, 6 savivaldyb÷s) ir
didžiuosiuose miestuose (> 100 tūkst. gyventojų, 5 miestai) yra ženkliai geresnis nei aukščiau
pateiktais atvejais. Tod÷l neatid÷liotina socialines paslaugas teikiančių nestacionarių įstaigų
infrastruktūros pl÷tra (ypač steigiant naujas įstaigas) jose yra mažiau reikalinga. Tačiau išlieka
aktualus kai kurių jau dabar veikiančių įstaigų atnaujinimo ar jų perk÷limo į naujas įstaigas poreikis.
Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad 2008 m. Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s duomenimis, šalyje veikia 26 stacionarios socialin÷s globos įstaigos
asmenims su negalia, kuriose gyvena 5,3 tūkst. asmenų. 12 iš jų gyvena daugiau nei 200 žmonių.
Mažesn÷s socialin÷s globos įstaigos ar savarankiško gyvenimo namai d÷l l÷šų trūkumo steigiasi
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vangiai. Pav., šalyje 2008 m. veik÷ tik 9 savarankiško gyvenimo senyvo amžiaus asmenims ir
neįgaliesiems, kuriuose paslaugas gavo tik 212 žmonių.
Prasta stacionarių socialin÷s globos įstaigų senyvo amžiaus asmenims ir likusiems be
t÷vų globos vaikams materialin÷ baz÷. Pav., 2008 m. savivaldybių apklausos duomenimis,
savivaldybinių vaikų globos namų gyvenamųjų kambarių, užimtumo kambarių būkl÷ yra visiškai
tenkinanti vaikų poreikius ir atitinka reikalavimus tik apie 30 proc.; savivaldybinių senų žmonių
globos įstaigose – apie 55 proc. Dar prastesn÷ situacija parapijin÷se ar nevyriausybin÷se
stacionariose socialin÷s globos įstaigose: iš 25 savivaldybinių ar nevyriausybinių senų žmonių,
vaikų socialin÷s globos namų, 9 Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialin÷s
apsaugos ir darbo ministerijos įvertintos kaip labai prastos būkl÷s. Atsižvelgiant į tai, išlieka ypač
aktualus stacionarių socialin÷s globos įstaigų modernizavimo ar naujų įstaigų steigimo poreikis.
Profesinio ir šeimos gyvenimo derinimas
Galimyb÷ derinti profesinį ir šeimos gyvenimą yra svarbi tiek moterims, tiek vyrams,
nes didina darbo j÷gos lankstumą, gerina žmonių gyvenimo kokybę, leidžia s÷kmingiau integruotis į
darbo rinką ir išsilaikyti joje. Lanksčios darbo formos padeda geriau suderinti profesinį ir šeimos
gyvenimą, nors tokios darbo formos Lietuvoje n÷ra labai populiarios. Be to, šioje srityje taip pat
akivaizdi tam tikra segregacija lyties pagrindu. Vyrai d÷l moterims tradiciškai priskiriamų vaikų ir
kitų globos reikalaujančių šeimos narių priežiūros beveik dukart rečiau nei moterys dirba ne visą
darbo dieną.
Profesinio ir šeimos gyvenimo derinimui taip pat aktualus socialinių paslaugų
(įskaitant ikimokyklinio ugdymo įstaigų) sistemos gerinimas. Pastaraisiais metais daug÷jo vaikų,
lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Kita vertus, tokių įstaigų skaičius maž÷ja. Statistikos
departamento duomenimis, 2000-2005 m. laikotarpiu lopšelių-darželių skaičius sumaž÷jo nuo 533
iki 519, darželių – nuo 181 iki 136, bendrojo lavinimo mokyklų, turinčių ikimokyklinio ugdymo
grupes – nuo 259 iki 241. Šios tendencijos iš dalies susijusios ir su maž÷jančiu gimstamumu bei
sistemos optimizavimu. Tačiau pateiktoji statistika rodo ir tai, kad labai didel÷ vaikų dalis
ikimokyklinio ugdymo įstaigų nelanko d÷l finansinių problemų šeimose arba nepakankamo tokių
paslaugų prieinamumo kai kuriuose regionuose. Vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas,
dalis Lietuvoje yra gerokai mažesn÷ už ES vidurkį; ši tendencija yra ypač ryški, lyginant Lietuvos
situaciją su Skandinavijos valstyb÷mis.
Apskritai nepakankamas ir nestacionarių socialinių paslaugų, skirtų vaikų, sergančiųjų,
neįgalių ar senyvo amžiaus šeimos narių priežiūrai pasirinkimas ir prieinamumas. Tokių paslaugų
trūkumas ypač pastebimas kaimiškose savivaldyb÷se. Štai 2004 m. 1–6 metų vaikų, lankančių
ikimokyklinio ugdymo įstaigas, dalis kaime buvo beveik 3,5 karto mažesn÷ nei mieste. Mažesnį
paslaugų prieinamumą kaimo gyventojams riboja žemesnis pajamų lygis, paslaugų sutelkimas
miestuose, specialaus transporto paslaugų trūkumas.

Paslaugų neįgaliesiems (įskaitant profesinę reabilitaciją) infrastruktūra
Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos sistema apima tokias paslaugas kaip profesinis
orientavimas, konsultavimas, profesinių geb÷jimų įvertinimas bei atkūrimas arba naujų išugdymas,
perkvalifikavimas. Profesin÷s reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems Lietuvoje kol kas teikia tik
Vilniaus Valakupių profesin÷s reabilitacijos centras. Pavienes paslaugas taip pat teikia
visuomenin÷s organizacijos, o profesinį mokymą neįgaliesiems (pagal akredituotas programas)
vykdo kai kurios Lietuvos profesinio rengimo įstaigos. Pagrindin÷s problemos, su kuriomis
susiduriama pl÷tojant šią sistemą yra nepakankamai išvystyta paslaugų infrastruktūra, kvalifikuotų
specialistų įvairiose profesin÷s reabilitacijos grandyse stoka bei darbo metodikų, užtikrinančių
kompleksinę, tęstinę ir efektyvią reabilitaciją, trūkumas.
Atsižvelgiant į bendrą šalyje gyvenančių darbingų (iki 50 metų) neįgalių asmenų
skaičių ir galimą neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos paslaugų poreikį, Lietuvoje iš viso reikia apie
500 reabilitacijos vietų. Šios vietos tur÷tų pasiskirstyti tolygiai kiekvienoje iš 10 apskričių, viename
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reabilitacijos centre aptarnaujant 20 – 50 asmenų per dieną, o vienam reabilitacijos ciklui trunkant
ne ilgiau kaip pusę metų.
Profesin÷s reabilitacijos paslaugoms poreikius nustato Neįgalumo ir darbingumo
nustatymo tarnyba, kuri turi 25 teritorinius padalinius visoje Lietuvoje. Pereinant prie naujos
neįgalumo ir darbingumo nustatymo tvarkos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba yra
viena iš pirmųjų ir svarbiausių institucijų, pad÷siančių užtikrinti veiksmingą socialin÷s apsaugos
priemonių taikymą, siekiant realios neįgaliųjų integracijos į visuomenę. Ši tarnyba yra atsakinga už
neįgalumo lygio nustatymą, darbingumo lygio vertinimą, profesin÷s reabilitacijos poreikio
vertinimą, sprendimus d÷l neįgaliųjų darbo pobūdžio ir sąlygų, pirminio neįgaliųjų specialiųjų
poreikių nustatymo ir kt.. Visoms šioms veikloms vykdyti tarnyboms būtini kvalifikuoti
specialistai, mokantys dirbti naujomis sąlygomis, naujos metodikos, ypač profesin÷s reabilitacijos
srityje, nes ankstesn÷je sistemoje šios grandies faktiškai nebuvo. Kadangi naujoji neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tvarka dar tik pradedama įgyvendinti, pagalba šių tarnybų suformavimui
tiek materialine, tiek personalo kvalifikacijos k÷limo, įvairių darbo metodikų parengimo prasme yra
labai svarbi naujos sistemos efektyvumui užtikrinti.
Siekiant užtikrinti efektyvų neįgaliųjų socialin÷s integracijos priemonių vykdymą ir
koordinavimą, prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos veikia Neįgaliųjų reikalų taryba bei
Neįgaliųjų reikalų departamentas. Neįgaliųjų reikalų departamentas vykdo Nacionalinę žmonių su
negalia socialin÷s integracijos programą pagal 7 prioritetines programos sritis, tai: reabilitacija
(profesin÷, psichosocialin÷, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas), socialin÷s paslaugos,
aplinkos prieinamumas (pritaikant viešąją fizinę aplinką, būstą ir gyvenamąją aplinką, informacinę
aplinką), ugdymas, užimtumas (įdarbinimas ir kitos užimtumo formos), visuomen÷s švietimas,
kultūra, sportas ir poilsis. Neįgaliųjų reikalų departamentas sukurtas palyginti neseniai, tod÷l
teikiant numatytas paslaugas jam trūksta šiuolaikin÷s infrastruktūros ir įrangos.
Nacionalin÷je žmonių su negalia socialin÷s integracijos 2003–2012 metų programoje,
Neįgaliųjų socialin÷s integracijos įstatyme akcentuojamas neįgaliųjų aprūpinimo specialiosiomis
pagalbos priemon÷mis (kompensacine technika) decentralizavimas, t.y. paramos neįgaliesiems
priartinimas prie gyvenamos vietos. Šis decentralizavimas numato pamažu išd÷styti technin÷s
pagalbos centrus visoje šalies teritorijoje, tai užtikrintų vienodą centrų teikiamų paslaugų
prieinamumą visų apskričių gyventojams ir pad÷tų mažinti regioninius aprūpinimo specialiosiomis
pagalbos priemon÷mis skirtumus. Be to, tokių centrų tinklo pl÷tra reikštų ir aprūpinimo
priemon÷mis organizavimo gerinimą, didesnį aprūpinimo individualizavimą, tai užtikrintų, kad kuo
daugiau neįgaliųjų taps nepriklausomi nuo kitų pagalbos, gal÷s dalyvauti darbo rinkoje ir
visuomen÷s gyvenime. Šie centrai turi vykdyti tokias funkcijas, kaip nuolatin÷ ir sistemiška
poreikio kompensacinei technikai analiz÷ regione, reikalingų priemonių užsakymas ir pristatymas
neįgaliesiems, technikos remonto ir priežiūros paslaugos, neįgaliųjų mokymas naudotis
priemon÷mis, informavimas apie technin÷s pagalbos priemones. Šiuo metu jau veikia 4 technin÷s
pagalbos centrai; jų skaičių numatoma padidinti iki 10. Reikalingos investicijos stiprinti šių centrų
materialinę bazę bei gerinti jų teikiamų paslaugų kokybę.
Neįgaliųjų socialin÷s integracijos įstatyme įtvirtinta nuostata, jog gestų kalba yra
kurčiųjų gimtoji kalba, tod÷l gestų kalbos vertimo centrai tampa svarbia priemone užtikrinant teisę
naudotis šia kalba. Be to, Vyriausyb÷s parengtoje Informacin÷s aplinkos pritaikymo žmon÷ms su
negalia koncepcijoje numatoma, kad informacin÷ aplinka turi būti pritaikyta žmon÷ms su negalia
pagal jų specialiuosius poreikius. Šie centrai turi pad÷ti pl÷sti gestų kalbos mokymą, vartojimą,
siekiant sudaryti geresnes galimybes kurtiesiems integruotis į visuomen÷s gyvenimą bei darbo
rinką. Tur÷tų būti investuojama tiek į tokio tipo centrų steigimą, tiek į jų veiklos modelių, teikiamų
paslaugų tobulinimą, tiek į gestų kalbos vert÷jų rengimą, naujų gestų kalbos mokymo metodikų
kūrimą. Šiuo metu Lietuvoje veikia 5 tokie centrai. Jų skaičius tur÷tų išaugti iki 10.
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8 lentel÷. Svarbiausi netolygumai tarp ES ir Lietuvos darbo rinkos, švietimo ir socialin÷je srityse
Lietuvos
ES-25
Netolygumo
Netolygumo rodiklis
Metai
vidurkis
vidurkis m.
lygis
15–64 metų gyventojų užimtumo lygis
2005
62,6
63,8
Vidutinis
Moterų užimtumo lygis
2005
Vidutinis, bet
59,4
56,3
teigiamas
55–64 metų gyventojų užimtumo lygis
2005
Didelis, bet
49,2
42,5
teigiamas
Dirbančių neįgaliųjų dalis, proc.
2003
20
40,0
Didelis
Iš÷jimo iš darbo rinkos amžius (metai)
2004
60,8
60,7
Mažas
Užimtumas žem÷s ūkyje (proc. visų
2005
Didelis
13,9
5,1
dirbančiųjų)
Užimtumas paslaugų sektoriuje (proc.
2005
Didelis
56,0
69,5
visų dirbančiųjų)
Nedarbo lygis, proc. (darbo j÷gos
2005
8,3
8,7
Mažas
tyrimo duomenys)
Moterų nedarbo lygis, proc.
2005
8,5
9,8
Vidutinis, bet
teigiamas
Ilgalaikių bedarbių dalis
2005
55,0
44,2
Didelis
25–64 metų gyventojų, per 4 paskutines
2005
6,3
10,8
Didelis
savaites dalyvavusių švietimo ir
profesinio mokymo veikloje, dalis
(mokymosi visą gyvenimą lygis)
Moterys besimokančios visą gyvenimą
2004
7,6
11,7
Didelis
25–64 metų grup÷je (proc.)
Skurdo rizikos lygis
2004
20,5
16,0 (2003)
Didelis
Vaikai 0 – 17 metų gyvenantys namų
2004
9,6
6,2
Didelis
ūkiuose, kur n÷ra dirbančių
Asmenys 18 ir vyresni, gyvenantys
2004
10,2
6,6
Didelis
namų ūkiuose, kur n÷ra dirbančių
Moterų atlyginimas mažesnis už vyrų,
2004
16
15
Mažas
proc.
Pasirūpinimas vaikų priežiūra (iki 3
2005
18,9
22,9*
Vidutinis
metų)
Pasirūpinimas vaikų priežiūra (nuo 3
2005
65,0
82,5*
Didelis
metų iki mokyklinio amžiaus)
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s, 2005, Gyventojų pajamos ir gyvenimo
sąlygos (PGS), 2005.
* 2003 m. duomenys, skaičiuojant vidurkį nebuvo gauta duomenų apie Airiją, Kiprą, Maltą, Slovakiją, Jungtinę
Karalystę
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1.3 APLINKOS KOKYBö
1.3.1 Vandens apsauga ir vandentvarkos priemonių įgyvendinimas
Pagrindiniai teiginiai:
64 proc. Lietuvos paviršinių vandens telkinių yra veikiami žmogaus ūkin÷s veiklos, tod÷l
būtinos papildomos priemon÷s jų būklei gerinti.
Tik apie 60 proc. Lietuvos gyventojų yra aprūpinami centralizuotai tiekiamu geriamuoju
vandeniu ir centralizuoto nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugomis ir tik apie 77 proc. nuotekų
valoma pagal ES reikalavimus.
Nemaža dalis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros moraliai ir
fiziškai pasenusi, didel÷s eksploatavimo išlaidos, nepakankamas paviršinių nuotekų tvarkymas.
Nesukurta nuotekų dumblo apdorojimo ir panaudojimo sistema, nepanaudojamas dumblo
energetinis potencialas.
Vadovaujantis Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB reikalavimais
Lietuvoje yra išskirti 1239 paviršiniai vandens telkiniai. Įvertinus jų būklę nustatyta, kad net 64
proc. iš jų yra veikiami ūkin÷s žmogaus veiklos ir tod÷l kyla gr÷sm÷, kad iki 2015 metų juose nebus
laiku pasiekti vandensaugos tikslai. Preliminariais duomenimis net 88 proc. vandens telkinių
priskiriami potencialiai rizikos grupei.
Didžiausias rizikos telkinių skaičius (75 proc.) yra nulemtas miestų taršos ir pramon÷s
įmonių nuotekų, tačiau pagal užimamą teritorijos plotą didžiausią dalį užima rizikos telkinių d÷l
žem÷s ūkio taršos (22 proc. visų rizikos telkinių) baseinai. Nors pastaraisiais metais vandens
telkinių būkl÷ pamažu ger÷ja, daugumos vandens telkinių būkl÷ n÷ra gera ne vien d÷l esamos ūkin÷s
veiklos poveikio, bet ir d÷l praeities veiksnių poveikio (praeities taršos padarinių (dumblo, šiukšlių,
trąšų ir kt.), statinių likučių, hidromorfologin÷s būkl÷s pažeidimų ir pan.).
Pagrindinis vandens valdymo uždavinys yra iki 2015 metų pasiekti, kad visi vandens
telkiniai būtų geros būkl÷s. Pirmin÷ vandens telkinių būkl÷s analiz÷ parod÷, kad gerai būklei
pasiekti nepakaks vien įgyvendinti sektorines vandenų apsaugą reglamentuojančias direktyvas,
tokias kaip Miestų nuotekų valymo direktyva 91/271/EEB, Nitratų direktyva 91/676/EEC,
Pavojingų medžiagų vandenyje direktyva 76/464/EEB ir pan. Atsižvelgiant į tai, kad daug Lietuvos
vandens telkinių labai jautrūs antropogeniniam poveikiui, kai kuriais atvejais teks taikyti
griežtesnius taršos mažinimo reikalavimus, nei nustatyta direktyvose. Praeities poveikio padarinių
pašalinimas ir griežtesnių reikalavimų įgyvendinimas kainuoja labai brangiai, tod÷l artimiausioje
ateityje yra būtina sukurti efektyvią vandens valdymo sistemą, kuri leistų parinkti optimalias
priemones vandensaugos tikslams pasiekti.
Lietuvoje geriamasis vanduo tiekiamas vien iš požeminių vandens šaltinių, tod÷l
daugelyje vietų viešai tiekiamas geriamasis vanduo yra pakankamai geros kokyb÷s. Deja, kai kurių
požeminių vandens telkinių vandenyje yra per didel÷s geležies, mangano ir fluoro (Šiaur÷s Vakarų
Lietuvoje) koncentracijos, tod÷l vandenį, prieš tiekiant į paskirstymo sistemas, reikia valyti. Dar
didesn÷ viešojo vandens tiekimo problema yra bloga vandens tiekimo infrastruktūros būkl÷. D÷l
šios priežasties blog÷ja vartojamo tiekiamo vandens kokyb÷, did÷ja vandens nuostoliai, avarijų
skaičius, vandens savikaina ir pan. Ne geresn÷ ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros būkl÷.
Susid÷v÷jusi infrastruktūra kelia gr÷smę aplinkai ir gyventojų sveikatai. Pagal galiojančius
reikalavimus valoma tik 77 proc. centralizuotų sistemų surenkamų nuotekų. Ypač bloga situacija
mažuose miesteliuose ir kaimuose.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tra gerokai atsilieka nuo būsto
ir ūkio pl÷tros tempų. Centralizuotai tiekiamu vandeniu Lietuvoje aprūpinama tik apie 63 proc. visų
šalies gyventojų (90 – 95 proc. didžiųjų miestų gyventojų ir apie 20 – 30 proc. kaimo gyventojų).
Apie 1 mln. gyventojų naudoja gruntinį kastinių šulinių arba individualių gręžinių vandenį, kuris
dažnai yra užterštas ir neatitinka reikalavimų. Šiuo metu centralizuoto nuotekų surinkimo ir
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tvarkymo paslauga prieinama tik 62 proc. visų gyventojų. Labai blogai išvystyta paviršinių (lietaus)
nuotekų tvarkymo infrastruktūra, tod÷l didel÷ jų dalis į paviršinius vandens telkinius patenka
nevalytos ir daro didelį poveikį vandens telkinių būklei.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus būklę ateityje labiausiai lems du
veiksniai: kokybiškų ir įperkamų viešųjų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų poreikio
augimas mieste ir kaimo gyvenviet÷se ir prisiimtų įsipareigojimų geriamojo vandens tiekimo bei
miestų nuotekų tvarkymo srityse vykdymas, pareikalausiantis didelių investicijų į vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo ūkio pl÷trą.
Plečiant nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą, proporcingai did÷ja ir nuotekų
valymo metu susidarančio dumblo kiekis. Didžioji dalis dumblo n÷ra tinkamai tvarkoma, o tik
kaupiama. Šiuo metu yra apie 80 dumblo laikino saugojimo aikštelių, kurių bendras plotas siekia
180 ha. Jose sukaupta apie 4 mln. tonų dumblo. Atsirado poreikis neatid÷liotinai diegti
modernesnes, našesnes ir aplinkai palankesnes dumblo tvarkymo technologijas, leidžiančias gerokai
sumažinti susidarančio dumblo kiekį, o apdorotą dumblą panaudoti kaip atsinaujinantį energijos
šaltinį. Taip pat būtina pasirūpinti esamų dumblo saugojimo aikštelių sutvarkymu.
9 lentel÷. Svarbiausi netolygumai tarp ES ir Lietuvos vandens apsaugos srityje

Netolygumo rodiklis

2004

77

ES
vidurkis
92

2004

63

90

Didelis

2004

34

80

Didelis

Metai Lietuva

Iki nustatytų reikalavimų išvalomų nuotekų dalis tarp
visų surenkamų nuotekų, proc.
Centralizuotai tiekiamo, reikalavimus atitinkančio
geriamojo vandens dalis, proc.
Kaimo
gyvenviet÷se
(iki
2000
gyventojų)
centralizuotai tiekiamo vandens vartotojų skaičius,
proc. visų tokių gyvenviečių gyventojų skaičiaus

Įvertinimas
Vidutinis

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra, 2006.

1.3.2 Atliekų tvarkymas
Pagrindiniai teiginiai:
Didžioji dalis veikiančių sąvartynų neatitinka aplinkosaugos reikalavimų, daug nelegalių ir
apleistų, bet iki šiol nerekultivuotų sąvartynų, kurie teršia aplinką.
Didžioji dalis komunalinių atliekų nerūšiuojamos, nenaudojamos kaip antrin÷s žaliavos,
tod÷l sąvartynuose šalinamų atliekų srautai labai dideli.
Silpnai išvystyta antrinių žaliavų ir pavojingų atliekų surinkimo, biologiškai skaidžių atliekų
tvarkymo sistema.
Lietuvoje per metus susidaro beveik 5 mln. tonų nepavojingų atliekų ir apie 120 tūkst.
tonų pavojingų atliekų. Didžiąją nepavojingų atliekų dalį (~80 proc.) sudaro gamybos atliekos.
Kasmet susidaro apie 1 mln. tonų komunalinių atliekų arba vidutiniškai apie 310 kg gyventojui per
metus. Sparčiau vystantis pramonei did÷ja gamybos atliekų kiekis, tačiau pastaraisiais metais šis
augimas gerokai mažesnis palyginti su BVP augimu. Šalyje dauguma gamybos ir komunalinių
atliekų – apie 48,7 proc. – yra šalinama sąvartynuose, 27,4 proc. lieka įmon÷se (saugoma), kita dalis
– 10,5 proc. – eksportuojama, 6 proc. perdirbama, 4,6 proc. naudojama kitais būdais (naudojama
statyboje, kelių remontui, dirvai tręšti, gyvuliams šerti ir t .t.), 2,8 proc. deginama.

43

10 pav. Atliekų šalinimas ir naudojimas (perdirbimas)

tūkst. tonų

3500
3000

1012

2500
2000
1500
1000
500
0

359

276
24
212

1209
798
1

2
2000

80

227

1169

1328

1

2

2188

81

1119

2001

2
2002

2147

104

1152

1015

1

Atliekų naudojimas
(perdirbimas)
Atliekų šalinimas sąvartynuose

2184

95

1

2
2003

1

2
2004

1 Komunalin÷s atliekos
2 Gamybos atliekos

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra, 2006 m.

Šiuo metu Lietuvoje užregistruota apie 700 sąvartynų, iš kurių beveik pus÷ dar
eksploatuojama. Didžioji dalis šių sąvartynų neatitinka aplinkosaugos reikalavimų ir stipriai teršia
aplinką. Siekiant didinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų efektyvumą, Lietuvoje kuriamos
regionin÷s komunalinių atliekų tvarkymo sistemos, kurioms sukurti ir pl÷toti parengta ir prad÷ta
įgyvendinti 10 regioninių projektų, kurių vert÷ siekia 130 mln. eurų. Regioninių komunalinių
atliekų tvarkymo sistemų pirmasis etapas apima atliekų surinkimo, rūšiavimo ir naudojimo sistemų
pl÷trą, senų sąvartynų rekultivavimą, naujų, modernių atliekų šalinimo įrenginių statybą. Antrajame
šių sistemų kūrimo etape, kurio įgyvendinimas prasid÷s nuo 2007 m., daugiausia numatoma
investuoti į biologiškai skaidžių atliekų tvarkymą, diegiant modernias biodujų gamybos bei
komunalinių atliekų deginimo technologijas.
Gamybos atliekų tvarkymą valstyb÷s mastu reguliuoja aplinkos apsaugos ir kiti
normatyviniai dokumentai, atitinkamos taisykl÷s, techniniai reglamentai ir leidimai. Gamybinių
atliekų sraute didžiausias prioritetas skiriamas pavojingų atliekų tvarkymui. Pavojingų atliekų
tvarkymo infrastruktūros pl÷trai 2004 m. skirta beveik 19 mln. eurų valstyb÷s biudžeto ir Europos
Sąjungos l÷šų. Daug d÷mesio skiriama ir praeityje sukauptų pavojingų atliekų bei užterštų teritorijų
sutvarkymui. Nuo nepriklausomyb÷s atkūrimo buvo atlikta keletas studijų, kurių metu įvertinta, kad
Lietuvoje yra apie 5200 potencialiai užterštų teritorijų, iš jų: daugiau kaip 700 sąvartynų
(šiukšlynų), daugiau kaip 2700 buvusių karinių teritorijų, daugiau kaip 900 pesticidų sand÷liavimo
vietų, apie 600 naftos produktų saugyklų ir apie 200 kitų pramon÷s ir žem÷s ūkio objektų. Atlikus
įvertinimą, pavojingiausias teritorijas žmonių sveikatai ir aplinkai būtina išvalyti. Per 2004–2005 m.
vien saugiam pesticidų atliekų šalinimui skirta apie 14 mln. litų, parengtas ir artimiausiu metu bus
įgyvendintas pesticidų gaisraviečių ir bankrutavusiose įmon÷se esančių pavojingų atliekų
sutvarkymo projektas, kurio sąmatin÷ vert÷ siekia 10 mln. eurų.
Nors pastaraisiais metais komunalinių atliekų kiekis auga nežymiai, planuojant
komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtina atsižvelgti į kitų Europos bei pasaulio šalių
komunalinių atliekų kiekių augimo tendencijas. Vertinama, kad komunalinių atliekų kiekis OECD
šalyse nuo 1995 iki 2020 išaugs 43 proc. Panašūs atliekų susidarymo augimo tempai tik÷tini ir
Lietuvoje. Ateityje didžiausias prioritetas komunalinių atliekų tvarkymo srityje bus skiriamas
antrinių žaliavų (tarp jų pakuočių atliekų) surinkimo ir perdirbimo pl÷trai bei biologiškai skaidžių
atliekų tvarkymui. Bus siekiama, kad sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių atliekų kiekis iki
2013 m. sudarytų ne daugiau kaip 50 proc. 2000 m. kiekio.
Bus siekiama, kad ir toliau gamybinių atliekų susidarymo augimas būtų gerokai
mažesnis už BVP augimą, o susidarančios atliekos būtų perdirbamos bei naudojamos energijai
gaminti ir tik išimtinais atvejais šalinamos saugiai įrengtuose kontroliuojamuose sąvartynuose.
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Daug d÷mesio ir toliau bus skiriama praeityje sukauptų pavojingų atliekų tvarkymui, siekiant, kad
iki 2013 metų visos tokios atliekos būtų saugiai sutvarkytos.
Nustatyti griežti reikalavimai atliekų tvarkymui, potencialiai pavojingų objektų
įrengimui ir priežiūrai sudaro prielaidas išvengti naujų užterštų teritorijų atsiradimo gr÷sm÷s. Taigi
daug d÷mesio teks skirti esamų užterštų teritorijų inventorizavimui, jų pavojaus ir valymo prioritetų
nustatymui, atsižvelgiant į tokių teritorijų neigiamo poveikio aplinkai mažinimą bei šių teritorijų
atkūrimą ir panaudojimą ūkio, rekreacijos ar kitiems tikslams. Nustačius prioritetus, bus vykdomi
užterštų teritorijų išvalymo, monitoringo ir kiti būtini sanavimo darbai.
10 lentel÷. Svarbiausi netolygumai tarp ES ir Lietuvos atliekų tvarkymo srityje
ES
Netolygumo rodiklis
Metai
Lietuva
Įvertinimas
vidurkis
Komunalinių atliekų susidarymas, kg/gyventojui 2003
310
580
Didelis
per metus
(EU-15)
teigiamas
336 (VRE)
Pakuočių atliekų perdirbimas, proc.
2002
36 (2004
54 (EU-15)
Didelis
m.)
Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra, 2006

1.3.3 Oro kokyb÷
Pagrindiniai teiginiai:
Miestų oro užterštumas kietosiomis dalel÷mis did÷ja ir didžiuosiuose miestuose vis dažniau
viršija nustatytus normatyvus.
Didieji energetikos objektai, naudojantys tradicinius energijos šaltinius, neturi išmetamų į
orą teršalų valymo įrangos ir d÷l to neatitinka ES nustatytų reikalavimų.
Viešasis transportas nepakankamai išvystytas, pasenęs ir taršus. Neišvystyta bevariklio
transporto infrastruktūra.
Didžiausią šiltnamio dujų ir teršalų kiekį į atmosferą išmeta energetika, transportas ir
pramon÷. Palyginti su 1991 metais jų kiekis sumaž÷jo daugiau nei 3 kartus. Sieros, azoto oksidų,
lakiųjų organinių junginių ir amoniako išmetamas į atmosferą kiekis sudaro apie 200 tūkst. tonų.
Pažym÷tina, kad sparčiai augant šalies ekonomikai išmetamų į orą teršalų kiekis beveik nedid÷ja.
Nuo 2000 m. nežymiai padid÷jo tiktai azoto oksidų ir lakiųjų organinių junginių išmetamas kiekis.
Analogiška tendencija yra ir su šiltnamio dujomis, kur išmetamas į atmosferą metinis jų kiekis,
anglies dioksido (CO2) ekvivalentu svyruoja apie 16 mln. tonų. Nors aplinkos oro kokyb÷ n÷ra
bloga, tačiau pastaraisiais metais tampa aktuali didžiųjų miestų užterštumo kietosiomis dalel÷mis,
mažesn÷mis nei 10 mikronų, problema, o ateityje, griežt÷jant atitinkamoms normoms, galima ir oro
užterštumo azoto oksidais (NOx) problema. Tos savivaldyb÷s, kurių teritorijose oro kokyb÷
neatitinka normų, privalo paruošti ir įgyvendinti oro kokyb÷s gerinimo programas.
11 pav. Pagrindinių teršalų emisijos į orą pokyčiai
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Šaltinis: Aplinkos ministerija, 2006 m.
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Viena iš rimčiausių oro taršos problemų yra ta, kad didieji energetikos objektai,
naudojantys tradicinius energijos šaltinius (naftos produktus, gamtines dujas) neturi išmetamų į orą
teršalų valymo įrangos, tod÷l pagaminamos energijos vienetui į aplinką patenka dvigubai daugiau
teršalų nei vidutiniškai ES šalyse senbuv÷se. Šiuolaikiškos teršalų valymo įrangos įdiegimas šiuose
energetikos objektuose įgalintų gerokai sumažinti oro taršą.
Didelis kiekis teršalų į orą patenka iš transporto sektoriaus. Didel÷s oro taršos
problemos kyla d÷l nepakankamo viešojo transporto išvystymo ir nuolat augančio individualių
transporto priemonių skaičiaus. Viešojo transporto įmon÷s šiuo metu turi apie 3000
autobusų/troleibusų, iš kurių net 75 proc. sudaro keleivinio transporto priemon÷s daugiau kaip 10
metų senumo. Siekiant, kad s÷kmingai būtų sprendžiamos miestų oro taršos, energetinio
efektyvumo ir transporto saugumo problemos, būtina skatinti visuomeninio transporto vystymąsi.
Vienu svarbiausių uždavinių čia tampa kuo skubesnis viešojo transporto priemonių atnaujinimas bei
alternatyvių švaresnių degalų naudojimo pl÷tra.
Iki šiol Lietuvoje, ypač miestuose, labai mažai naudojamas bevariklis transportas ir
visų pirma dviračiai, labai silpnai išvystyta šio transporto infrastruktūra. Kaip rodo ES šalių
senbuvių patirtis, didelį ind÷lį mažinant miestų oro taršą, taupant energiją ir optimizuojant
transporto srautus gali įnešti būtent bevariklio transporto platesnis naudojimas. Bevariklio
transporto infrastruktūros kūrimas ir vystymas tur÷tų būti traktuojamas kaip svarbus veiksnys,
galintis prisid÷ti ne tik prie miestų oro kokyb÷s gerinimo, bet ir prie bendros transporto sistemos
tobulinimo.
Ateityje tam tikras išmetamų į atmosferą šiltnamio dujų ir teršalų padid÷jimas bus
neišvengiamas d÷l planuojamo spartaus ekonomikos augimo ir Ignalinos AE sustabdymo 2009 m.
Atsižvelgiant į tai, kad išmetamo į atmosferą teršalų ir šiltnamio dujų kiekis ateityje yra griežtai
reglamentuojamas, pagrindinis uždavinys – maksimaliai didinti energijos vartojimo efektyvumą,
vietinių atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą bei išmetamų teršalų valymą.
Šiuolaikinių aplinkai palankių gamybos technologijų diegimas ir energijos vartojimo
efektyvumo didinimas sudarys galimybes mažinti pagrindinių teršalų ir šiltnamio dujų patekimą į
aplinką sukurtos produkcijos ir suteiktų paslaugų vienetui ir pasiekti, kad oro tarša did÷tų daug
l÷čiau, nei augs ekonomika. Visuomeninio transporto atnaujinimas ir platesnis bevariklio transporto
naudojimas sudarys galimybes mažinti privačių automobilių naudojimą, sumažins eismo
intensyvumą, transporto kamščius, aplinkos oro užterštumą bei neigiamą poveikį žmonių sveikatai.
Norint kokybiškai steb÷ti visus taršos ir aplinkos būkl÷s pokyčius būtina vystyti ir
tobulinti išmetamų šiltnamio dujų ir teršalų kitimo, jų poveikio jautriausioms ekosistemoms ir
klimatui bei aplinkos oro kokyb÷s monitoringą.
11 lentel÷. Svarbiausi netolygumai tarp ES ir Lietuvos oro kokyb÷s gerinimo srityje
ES
Netolygumo rodiklis
Metai Lietuva
vidurkis
Energijos intensyvumas (energijos sąnaudos BVP 2003
1,1
0,2
vienetui) TNE/1000 EUR

Įvertinimas
Didelis

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra, 2006

1.3.4 Biologin÷s įvairov÷s ir kraštovaizdžio apsauga
Pagrindiniai teiginiai:
Biologinei įvairovei kelia gr÷smę besikeičiančios ūkininkavimo tradicijos žem÷s ir miškų
ūkyje, invazinių rūšių plitimas.
Pramon÷s, infrastruktūros ir kitų sektorių pl÷tra ir su tuo susijęs žem÷s tikslin÷s paskirties
keitimas daro neigiamą poveikį biologinei įvairovei.
Kraštovaizdį darko apleisti statiniai ir kiti objektai.
Silpnai išvystyta pažintinio turizmo ir ekologinio švietimo infrastruktūra labai riboja
informacijos apie saugomas vertybes prieinamumą visuomenei.
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Didelę neigiamą įtaką Lietuvos Baltijos krantų raidai turi jūrin÷s industrijos pl÷tra, gamtiniai
ir antropogeniniai faktoriai.
Pl÷tojamas „Natura 2000“ teritorijų ekologinis tinklas ir steigiamos rūšių ir buveinių
apsaugai skirtos teritorijos teigiamai veikia biologin÷s įvairov÷s ir kraštovaizdžio išsaugojimą.
Kraštovaizdžio ir biologinei įvairovei išsaugoti Lietuvoje sukurta saugomų teritorijų
sistema, kuri užima 15 proc. šalies ploto. Saugomų teritorijų sistemą sudaro 6 rezervatai (5
valstybiniai rezervatai ir 1 rezervatin÷ apyrub÷), 373 valstybiniai ir savivaldybių draustiniai, 5
nacionaliniai parkai, 30 regioninių parkų, vienas biosferos rezervatas, 26 biosferos poligonai ir apie
450 paveldo objektų. Sukurta nacionalin÷ saugomų teritorijų sistema nuosekliai papildoma steigiant
naujas saugomas teritorijas, kurios būtinos kuriant Europos ekologinį tinklą „Natura 2000“.
Įgyvendinant ES Buveinių direktyvos reikalavimus, patvirtintas vietovių, atitinkančių buveinių
apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašas.
12 pav. Saugomų teritorijų ploto (proc. bendro šalies ploto) pokyčiai
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Šaltinis: Valstybin÷ saugomų teritorijų tarnyba, 2006

Pastaraisiais metais jaučiamas augantis Lietuvos gyventojų ir užsieniečių
susidom÷jimas saugomomis vertyb÷mis. Kadangi viena svarbiausių saugomų teritorijų funkcijų yra
visuomen÷s gamtosauginis švietimas ir supažindinimas su saugomomis gamtos ir kultūros
vertyb÷mis, labai svarbu šią saugomų teritorijų funkciją vykdyti nepažeidžiant saugomų teritorijų
ekologinio stabilumo ir nepadarant žalos pačioms saugomoms vertyb÷ms. Didžiumoje Lietuvos
saugomų teritorijų silpnai išvystyta pažintinio turizmo ir ekologinio švietimo infrastruktūra labai
riboja saugomų vertybių prieinamumą visuomenei.
Kraštovaizdį darkančių objektų egzistavimas yra aktuali problema ne tik saugomose
teritorijose, bet ir visoje šalyje. Nenaudojami karjerai, prad÷ti ir nebaigti statyti statiniai,
nenaudojamos aikštel÷s, žem÷s ūkio gamybiniai centrai bei kiti apleisti statiniai vizualiai teršia
šalies kraštovaizdį, mažina rekreacinį potencialą, patrauklumą bei sudaro pavojų lankytojams.
Naudojant 2004–2006 metų laikotarpio struktūrinių fondų l÷šas, jau demontuoti keli objektai
saugomose teritorijose, rengiama programa apleistiems statiniams šalyje likviduoti. Tačiau didžioji
dalis šių apleistų objektų dar nesutvarkyta, ir šią problemą būtina spręsti artimiausiu metu.
Kraštovaizdžio ir biologin÷s įvairov÷s išsaugojimo požiūriu labai svarbi Baltijos jūros
kranto apsauga. Dabartin÷ Lietuvos Baltijos jūros kranto būkl÷ priklauso nuo įvairių gamtinių ir
antropogeninių faktorių tarpusavio sąveikos. Pasaulinis klimato kitimas, dažnos pasikartojančios
uraganin÷s audros, vandenyno lygio kilimas, sm÷lio išteklių maž÷jimas ir kt. skatina krantų ardymą.
Didelę įtaką Lietuvos Baltijos jūros krantų raidai turi jūrin÷s industrijos pl÷tra, neigiamai veikianti
krantodaros procesus.
Toliau pl÷tojant „Natura 2000“ teritorijų tinklą ir steigiant rūšių ir buveinių apsaugai
skirtas teritorijas, saugomų teritorijų plotas artimiausiu metu dar gerokai padid÷s ir tur÷tų pasiekti
Nacionalin÷je darnaus vystymosi strategijoje numatytą plotą – 17 proc. šalies teritorijos. Nustatant
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naujai steigiamų saugomų teritorijų apsaugos režimą, derinami esamo teritorijos naudojimo ir
gamtosaugos interesai, kuriami finansin÷s paramos mechanizmai žem÷s savininkams ir valdytojams
įgyvendinti priemones, palankiai veikiančias rūšių, buveinių būklę ar užtikrinančias tipiško
kraštovaizdžio išsaugojimą. Apželdinant neproduktyvias žemes ir vykstant savaiminiams miškų
užž÷limo procesams Lietuvos miškingumas pastaruoju laikotarpiu kasmet padid÷ja per 20 000 ha.
Tokiais tempais did÷jant Lietuvos miškingumui, numatyti Lietuvos miškingumo didinimo planai
(35 proc. miškingumas iki 2020 metų) tur÷tų būti visiškai įgyvendinti ir net viršyti. Tačiau
savaiminis miško plitimas, o kai kada ir neapgalvotas jo įveisimas gali daryti neigiamą įtaką
biologinei įvairovei, ypač natūraliose ir pusiau natūraliose pievose. Invazin÷s svetimos žem÷s rūšys
taip pat kelia vis didesnę gr÷smę vietin÷ms nykstančioms augalų ir gyvūnų rūšims.
Jautrių gamtos teritorijų, ypač saugomų, lankymas nuolat did÷ja. Vis daugiau šalies bei
užsienio piliečių pageidauja susipažinti su saugomais gamtos ir kultūros paveldo objektais, keliauti
po valstybinius šalies parkus. Ši tendencija išliks ir ateityje, nes tam yra galimyb÷s, kurios kol kas
n÷ra visiškai panaudotos. Tinkamas lankytojų srautų reguliavimas leidžia sumažinti neigiamą
rekreacin÷s veiklos poveikį saugomoms teritorijoms ir čia saugomoms rūšims. Taigi labai svarbu
kasmet sutvarkyti, pritaikyti visuomen÷s poreikiams vis daugiau teritorijų, tinkamai saugoti,
eksponuoti ir prižiūr÷ti lankomus bei saugomus kompleksus ir objektus nedarant žalos
kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei bei tinkamai pateikiant informaciją lankytojams. Siekiant
išvengti neigiamo did÷jančio lankytojų srauto keliamos gr÷sm÷s saugomoms gamtos ir kultūros
vertyb÷ms, būtina kuo skubiau sukurti tinkamą infrastruktūrą lankytojams – įrengti informacinę
sistemą natūroje, lankytojų centrus, pažintinius bei mokomuosius takus, regyklas ir pan.
Siekiant sumažinti intensyvios ūkin÷s veiklos padarytą žalą vertingiems ir
vaizdingiems kraštovaizdžio kompleksams, padidinti saugomų teritorijų rekreacinį potencialą,
būtina paspartinti pažeistų teritorijų atkūrimo ir apleistų ūkinių pastatų tvarkymo darbus. Siekiant
užtikrinti stabilią Lietuvos Baltijos jūros kranto būklę, būtina įgyvendinti integruotą pakrančių zonų
tvarkymą.
12 lentel÷. Svarbiausi netolygumai tarp ES ir Lietuvos aplinkos apsaugos srityje
ES
Netolygumo rodiklis
Metai Lietuva
vidurkis
Pasiūlytų įtraukti į „Natura 2000“ teritorijų tinklą
2005
9,49
11,91
buveinių apsaugai svarbių teritorijų (žemynin÷je
dalyje) ploto dalis, proc.

Įvertinimas
Mažas

Šaltinis: Valstybin÷ saugomų teritorijų tarnyba, 2006.

1.3.5. Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių energijos išteklių
vartojimo didinimas
Pagrindiniai teiginiai:
D÷l prastų daugumos viešosios paskirties pastatų energetinių savybių Lietuvoje yra
neefektyviai vartojama energija.
Žemas katilinių darbo efektyvumas ir elektros, pagamintos termofikaciniu būdu, lygis.
Nepakankamai panaudojamas atsinaujinančių energijos išteklių ir atliekų energetinis
potencialas.
2005 m. Lietuvoje buvo pagaminta 14,7 TWh elektros energijos, eksportuota – 4 TWh,
importuota – 1 TWh, o elektros energijos bendrasis suvartojimas buvo 11,7 TWh. Maksimali
elektros sistemos apkrova buvo 1918 MW. 2006 m. sausio 1 d. įrengtoji elektrin÷ galia Lietuvoje
buvo per 5000 MW. Didžiausią dalį sudar÷: Lietuvos elektrin÷ (1800 MW), Ignalinos atomin÷
elektrin÷ (1300 MW), termofikacin÷s elektrin÷s (per 800 MW), Kruonio hidroakumuliacin÷
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elektrin÷ (900 MW). Ignalinos AE pagaminama apie 80 proc. visos elektros energijos. Vyraujanti
Ignalinos AE pad÷tis iš dalies stabdo termofikacinių elektrinių pl÷trą Lietuvoje.
Centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemos Lietuvoje yra išpl÷totos ir jomis
tiekiama šiluma apie 50 proc. Lietuvos šilumos energijos vartotojų. Miestuose ji tiekiama apie
90 proc. vartotojų, miesteliuose ir kaimuose – 40 proc. 2005 m. šalyje veik÷ 56 CŠT įmon÷s, kurių
kiekviena per metus pardav÷ vartotojams daugiau kaip 5 GWh šilumos. Šilumos energijos gamybai
sunaudoto kuro struktūroje didžiausią dalį sudar÷ gamtin÷s dujos – per 80 proc., o biologinio kuro
dalis padid÷jo iki 11 proc.
Viena iš rimčiausių neefektyvaus energijos vartojimo Lietuvoje priežasčių yra ta, kad
daugumos viešosios paskirties pastatų šilumin÷s savyb÷s yra labai prastos ir jiems apšildyti reikia
daug energijos. Šių pastatų renovacija yra vienas iš svarbiausių uždavinių, kuriuos būtina kuo
skubiau išspręsti siekiant didesnio energijos vartojimo efektyvumo.
Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių projektai Lietuvoje yra
remiami vadovaujantis Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys ir atliekiniai
energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarka. Lietuvoje yra sudarytos palankios, tačiau
atskirais atvejais nepakankamos sąlygos pl÷toti energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos
išteklių. Naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, 2005 m. buvo pagaminta 4 proc. viso šalyje
suvartoto elektros energijos kiekio, tačiau tai yra daug mažiau nei ES vidurkis (14,2 proc.).
Reorganizavus CŠT sektorių ir panaikinus valstyb÷s subsidijas, šilumos tiekimo
bendrov÷ms teko pačioms apsirūpinti kuru, atitinkamai investuoti, ir tai tur÷jo lemiamos reikšm÷s
jų gaminamos šilumos savikainai. Rajonin÷se šilumos tiekimo bendrov÷se mazutas pamažu buvo
keičiamas medienos kuru. Medienos atliekos deginamos 36 iš 56 šilumos tiekimo bendrovių.
Min÷to kuro sunaudojimas bendrov÷se kasmet augo. Kai kuriose iš jų – Mol÷tų, Lazdijų, Ignalinos,
Šilal÷s ir kitose – medienos atliekos yra pagrindin÷ naudojamo kuro rūšis. Katilų, kuriuose
naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, bendroji įrengta galia 2005 m. sudar÷ apie 400 MW,
tačiau d÷l išteklių stokos, verčiančios prad÷ti naudoti brangesnes atsinaujinančių energijos išteklių
rūšis (pvz., miško kirtimo atliekas, šiaudus ir kt.), biologinio kuro naudojimas energetikos
reikm÷ms beveik nebedid÷ja. Atliekos beveik nenaudojamos energetin÷ms reikm÷ms, per l÷ti
nuotekų valymo dumblo, biologiškai skaidžių atliekų panaudojimo energetin÷ms reikm÷ms augimo
tempai.
Biologinių degalų dalis bendrame transporto sunaudotų degalų balanse 2004 m. sudar÷
tik 0,06 proc.. Vyriausyb÷ patvirtino naują Biodegalų gamybos pl÷tros programą, pagal kurią
numatoma padidinti biodegalų dalį transporto degalų balanse 2005 m. iki 2 proc. ir 2010 m. iki 5,75
proc.. Esmin÷ parama biokuro gamybai numatyta Lisabonos strategijos įgyvendinimo veiksmų
programoje, tačiau norint pasiekti Nacionalin÷je darnaus vystymosi strategijoje numatytą tikslą (15
proc.) biodegalų vartojimo skatimui bus reikalinga papildoma parama.
Lietuva importuoja beveik 90 proc. pirmin÷s energijos. Tradicinių energijos šaltinių
kainų kilimas neigiamą veikia Lietuvos ekonomiką. Efektyvesnis energijos vartojimas ir
atsinaujinančių energijos išteklių pl÷tra leistų sumažinti iškastinių energijos išteklių importą ir
sumažinti energetinę priklausomybę.
Perspektyvoje būtų ekonomiškai tikslinga dalį nusid÷v÷jusių katilinių rekonstruoti,
įrengiant termofikacines elektrines. Termofikacinių elektrinių pl÷trai šalyje didžiausios įtakos tur÷s
Ignalinos AE antrojo bloko uždarymas. Atliktų studijų rezultatai parod÷, kad po Ignalinos AE
pirmojo bloko uždarymo apie 80 proc. esamų termofikacinių elektrinių paj÷gumų bus naudojama
elektros energijos gamybai. Augant šalies elektros energijos poreikiams ir ypač po Ignalinos AE
antrojo bloko sustabdymo paaišk÷s ir naujų termofikacinių elektrinių statybos ekonominis
tikslingumas. Elektros ir šilumos energijos gamyba bendrame procese leidžia sutaupyti apie 20
proc. pirmin÷s energijos ir sumažinti teršalų išmetimus į atmosferą. 2005 m. atlikta didelio
naudingumo elektros ir šilumos energijos bendros gamybos potencialo Lietuvoje analiz÷ parod÷,
kad iki 2013 m. ekonomiškai būtų tikslinga pastatyti apie 180 MW bendros elektrin÷s galios
termofikacinių elektrinių, iš kurių apie 40 MW naudotų biokurą.
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Siekiant padidinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šalyje, tikslinga
pastatyti naujų katilinių arba dalį katilinių modernizuoti, pritaikant naudoti min÷tus išteklius.
Atsinaujinančių energijos išteklių rezervai sudaro apie 400 ktne per metus, iš jų: mediena – 100
ktne, šiaudai – 150 ktne, komunalin÷s atliekos – 60 ktne, nuotekų dumblas ir kita – 90 ktne. Iš
min÷tų rezervų būtų galima pagaminti kasmet apie 3,7 TWh šilumos energijos.
13 lentel÷. Svarbiausi netolygumai tarp ES ir Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo
srityje
ES
Netolygumo rodiklis
Metai Lietuva*
Įvertinimas
vidurkis**
Atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalis
2005
8,7
6,3
Mažas
bendrame energijos balanse, proc.
(2004 m.)
Atsinaujinančių energijos išteklių dalis elektros
2005
4,0
14,8
Didelis
energijos gamyboje
(2004 m.)
Šaltiniai:
* Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
**EUROSTAT

1.3.6 Aplinkos kokyb÷s institucinis valdymas
Pagrindiniai teiginiai:
Nacionalin÷s aplinkos monitoringo ir taršos kontrol÷s sistemos vystymo tempai n÷ra
pakankami, palyginti su ūkin÷s veiklos vystymusi bei nuolat did÷jančiais aplinkosauginiais
reikalavimais.
Neatnaujintos ir neakredituotos aplinkos analitin÷s kontrol÷s laboratorijos neužtikrina
laboratorin÷s analiz÷s rezultatų patikimumo ir priimamų sprendimų teisinio pagrįstumo.
Nepakankamai panaudojamos aplinkosauginių informacinių sistemų galimyb÷s.
Lietuvoje sukurta nacionalin÷ aplinkos monitoringo ir taršos kontrol÷s sistema
užtikrinanti aplinkos oro, vandens telkinių, žem÷s gelmių, ekosistemų, hidrometeorologinių
reiškinių steb÷jimus bei taršos vertinimą.
Deja, anksčiau min÷tų sistemų vystymo tempai n÷ra pakankami palyginti su ūkin÷s
veiklos vystymusi bei nuolat did÷jančiais aplinkosauginiais reikalavimais. Tod÷l yra būtina kuo
skubiau atnaujinti esamus ir įdiegti šiuolaikinius bandinių pa÷mimo, analiz÷s, duomenų perdavimo
ir rezultatų vertinimo metodus, akredituoti aplinkos analitin÷s kontrol÷s laboratorijas, sukurti
efektyvią informacijos valdymo sistemą, aplinkos apsaugos inspektorius aprūpinti mobilia
operatyvinio tyrimo įranga, distancin÷mis taršos fiksavimo, jūros taršos kontrol÷s, ryšio, transporto
ir kitomis būtinomis priemon÷mis.
Atnaujintos ir akredituotos aplinkos analitin÷s kontrol÷s laboratorijos gal÷tų užtikrinti
laboratorin÷s analiz÷s rezultatų patikimumą ir kartu priimamų tais rezultatais grindžiamų sprendimų
geresnį teisinį pagrįstumą.
Iš įvairių cheminių junginių, naudojamų pramon÷je bei buityje, šiuo metu
kontroliuojami tik į aplinką patenkantys patys pavojingiausieji. Sukūrus nacionalinį ekotoksiškumo
tyrimų laboratorijų tinklą bei įteisinus normavimo modelį pagal toksiškumo rezultatus bus galima
vertinti suminį cheminių junginių poveikį gyviesiems organizmams. Visa tai sudarys galimybę
disponuoti tikslesniais ir patikimesniais aplinkos kokyb÷s duomenimis ir priimti pagrįstesnius
aplinkos kokyb÷s valdymo sprendimus.
Pabaigus kurti bendrą aplinkos informacinę sistemą bus galima pasiekti
veiksmingesnį, operatyvesnį ir tikslesnį aplinkos būkl÷s vertinimą, greitesnę leidimų išdavimo
procedūrą, pereiti prie elektronin÷s ataskaitų iš įmonių surinkimo formos, tokiu būdu bus taupomas
darbuotojų laikas bei kiti ištekliai.
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1.3.7 Visuomen÷s informavimas, dalyvavimas priimant spendimus ir švietimas
Pagrindiniai teiginiai:
Visuomen÷ per mažai informuojama apie aktualiausias aplinkos ir darnaus vystymosi
problemas bei jų sprendimo būdus. Tai stabdo platesnį visuomen÷s dalyvavimą priimant
aplinkosauginius sprendimus.
Išsamiai ir laiku informuoti apie aplinką – esmin÷ sąlyga, norint įtraukti visuomenę į
aplinkosaugos politikos formavimą ir sprendimų pri÷mimą. Šiuo metu gana dažnas reiškinys –
pav÷luota piliečių ar bendruomen÷s reakcija, kai neb÷ra galimybių pakeisti sprendimą. Orhuso
Konvencija d÷l teisių gauti informaciją, visuomen÷s dalyvavimo priimant sprendimus ir teis÷s
kreiptis į teismus aplinkos apsaugos klausimais įteisina „suinteresuotosios visuomen÷s“ sąvoką,
tačiau išprususios, suvokiančios aplinkosaugos būtinumą visuomen÷s formavimas yra ilgas
procesas. Aplinkos ministerija kasmet parengia išsamų leidinį apie aplinkos būklę, detaliai
nagrin÷jantį pagrindines aplinkosaugos problemas bei pristatantį aplinkos kokyb÷s gerinimui bei jos
apsaugai užtikrinti naudojamas priemones. Dalis nevyriausybinių organizacijų, įgyvendindamos
savo funkcijas, atlieka ir visuomen÷s ekologinį švietimą – kelia jos ekologinę kultūrą, propaguoja
aplinkai palankų gyvenimo būdą, skatina dalyvavimą sprendžiant aplinkosaugos uždavinius,
inicijuoja įvairių institucijų bei piliečių bendradarbiavimą visuomen÷s aplinkosauginio švietimo
srityje.
Tačiau iki šiol visuomen÷ per mažai informuojama apie aktualiausias aplinkos ir
darnaus vystymosi problemas bei jų sprendimo būdus, nesukurta nuolat veikianti informacin÷
sistema. Tai stabdo platesnį visuomen÷s dalyvavimą priimant aplinkosauginius sprendimus.
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1.4 STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRöSMIŲ ANALIZö
Šioje dalyje apibendrinama esamos būkl÷s ir ateities tendencijų analiz÷ pagal vidaus
veiksnius (stiprybes ir silpnybes) bei išor÷s veiksnius (galimybes ir gr÷smes). Nagrin÷jant šių
veiksnių santykį siūloma šalinti tam tikras silpnybes ir gr÷smes bei panaudoti stiprybes ir
galimybes.
14 lentel÷. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir gr÷smių analiz÷
Stipryb÷s
• Santykinai aukštas ūkio augimas
• Tolygus miestų išsid÷stymas
• Turizmo rinkai palanki geografin÷ pad÷tis, didelis gamtinis ir kultūrinis potencialas.
• Patrauklios turizmo srities paslaugų kainos ir gera jų kokyb÷.
• Sveikatos priežiūros sistemos gana didelis potencialas, kuris efektyviai pasireikš, jei ši sistema bus
s÷kmingai reformuota. Medicinos personalo kvalifikacija yra aukšta ir nuolat keliama.
• Švietimo paslaugų kokyb÷ daugelyje įstaigų ger÷ja. Vis daugiau l÷šų skiriama investicijoms į švietimo
sistemos išteklių atnaujinimą.
• Sprendžiamos sistemin÷s problemos. Vykdoma bendrojo lavinimo ir profesinio rengimo tinklų
pertvarka. Žengti pirmieji žingsniai sprendžiant geografinio prieinamumo (geltonųjų autobusų
programa) ir informacinio prieinamumo (pl÷tojama profesinio orientavimo sistema) problemas.
• Pakankamas profesinio mokymo sistemos, valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką įgyvendinančių įstaigų
paslaugų prieinamumas.
• Vyksta profesinio mokymo sistemos (profesinio mokymo įstaigų, darbo rinkos mokymo centrų)
optimizavimas ir restruktūrizavimas, socialinių paslaugų sistemos pertvarkymas.
• Sudarytos teisin÷s ir ekonomin÷s prielaidos, skatinančios poveikio aplinkai mažinimą, energijos
efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didinimą.
• Panaudojamas dar ne visas atsinaujinančių energijos išteklių potencialas.
Silpnyb÷s
• Dideli ir nemaž÷jantys socialiniai, ekonominiai ir teritoriniai netolygumai tarp skirtingų Lietuvos
regionų, regionų viduje ir tarp miesto bei kaimo.
• Nepakankamai išvystyta miesto ir kaimo viešoji infrastruktūra (įskaitant būstą), ribojanti jų
konkurencingumą ir investicinį bei gyvenamosios aplinkos patrauklumą.
• Būsto sąlygų ir gyvenamosios aplinkos degradacija
• Didel÷ kaimo gyventojų priklausomyb÷ nuo žem÷s ūkio ekonomin÷s veiklos
• Stiprus sezoniškumo poveikis turimo sektoriui.
• Nepakankamai išpl÷tota turizmo infrastruktūra ir paslaugos regionuose, nacionaliniuose ir regioniniuose
parkuose, netolygi paslaugų koncentracija didžiuosiuose šalies miestuose ir regionuose.
• Lietuvos pasiekiamumo problema d÷l nepatenkinamos oro, jūrų uostų, kelių infrastruktūros.
• Sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra neatitinka kokyb÷s reikalavimų, paslaugos nepakankamai
priartintos prie bendruomen÷s poreikių.
• Maž÷jantis gimstamumas ir gyventojų sen÷jimas, didelis darbo j÷gos vidutinis amžius.
• Didelis mirtingumas nuo pagrindinių neinfekcinių ligų ir išorinių mirties priežasčių.
• Lieka daugyb÷ neišspręstų sisteminių problemų: pernelyg l÷ta bendrojo lavinimo ir profesinio rengimo
tinklų pertvarka; nepakankamas įvairių švietimo lygių įstaigų tarpusavio bendradarbiavimas; žemas
ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugų prieinamumas ir nepakankama kokyb÷.
• Nepakankama švietimo paslaugų kokyb÷: profesinio mokymo bei studijų sistemos absolventų
kompetencijos ne visiškai atitinka darbo rinkos poreikius; visų švietimo lygių įstaigų teikiamų paslaugų
kokyb÷ kenčia d÷l fiziškai ir morališkai pasenusių mokymo priemonių, įrangos, prastai pritaikytų
patalpų. Pasenusi mokslo ir studijų institucijų technin÷ baz÷.
• Neužtikrinamas pakankamas švietimo paslaugų prieinamumas: geografinis švietimo paslaugų (ypač
ikimokyklinio ugdymo) prieinamumas kaimo vietov÷se gerokai prastesnis nei mieste; nepakankamas
švietimo paslaugų prieinamumas specialiųjų poreikių ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims;
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informacinio prieinamumo problemos stabdo aktyvesnį dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje.
Žema profesinio mokymo sistemos, valstyb÷s užimtumo politiką įgyvendinančių įstaigų teikiamų
paslaugų ir infrastruktūros kokyb÷.
• Daugelio pirminį profesinį mokymą teikiančių įstaigų ekonominis gyvybingumas yra nepakankamas: jas
visiškai finansuoja valstyb÷s biudžetas, o nepakankama paslaugų kokyb÷ neleidžia teikti paslaugų rinkai.
• Dideli socialinių paslaugų prieinamumo mažesn÷se savivaldyb÷se ar kaimo vietov÷se skirtumai.
• Žemas profesin÷s reabilitacijos paslaugų ir infrastruktūros prieinamumas bei kokyb÷ neįgaliesiems.
• Nepakankamai išvystyta vandens tiekimo ir nuotekų valymo, atliekų tvarkymo infrastruktūra
• Oro kokyb÷s gerinimo priemonių, aplinkos monitoringo ir taršos kontrol÷s stoka.
• Silpnai išvystyta pažintinio turizmo ir ekologinio švietimo infrastruktūra.
• Nepakankamai panaudojamas atsinaujinančių energijos išteklių ir atliekų energetinis potencialas, prastos
daugumos visuomenin÷s paskirties pastatų šilumin÷s savyb÷s.
• Visuomen÷ per mažai informuojama apie aktualiausias aplinkos ir darnaus vystymosi problemas, per
mažai dalyvauja priimant jų sprendimo būdus.
Galimyb÷s
• Did÷jantis verslo internacionalizavimas ir gamybos perk÷limas.
• Stipr÷jantys Lietuvos tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas mokslo, kultūros ir ekonomikos
sektoriuose.
• Naujos įrangos ir pažangiausių technologijų pl÷tra ir diegimas.
• Sąlygų pl÷toti regioninius ekonomikos augimo centrus, vystyti nuskurdusias urbanistines ir problemines
teritorijas šalyje sudarymas.
• Paspartinti daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą ir socialinio būsto pl÷trą.
• Alternatyvios ekonomin÷s veiklos kaimo vietov÷se pl÷tra.
• Sparčiai did÷jantys turistų srautai ir pajamos iš atvykstamojo turizmo, naujų užsienio turistams
patrauklių pažintinio ekologinio ir kultūrinio turizmo maršrutų sistemos suformavimas šalies
regionuose.
• Efektyvus ES struktūrinių fondų paramos panaudojimas.
• Naujų technologijų, sudarysiančių sąlygas sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷s ir prieinamumo
ger÷jimui, pl÷tojimasis.
• Informacin÷s sistemos sukūrimas ir sveikatos priežiūros įstaigų integravimas į ją sudarys prielaidas
informacijos apie pacientus kaupimui ir apdorojimui bei pagerins pacientų srautų organizavimą.
• Sveikatos priežiūros paslaugų steb÷senos (monitoringo) sistemos sukūrimas sudarys sąlygas vertinti
teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą ir vartotojų pasitenkinimą paslaugomis.
• Šalies darbdaviai, trūkstant kvalifikuotos darbo j÷gos, bus labiau nusiteikę bendradarbiauti su švietimo
įstaigomis, investuoti į būsimų darbuotojų rengimą ar esamų kvalifikacijos tobulinimą.
• D÷l kvalifikuotos darbo j÷gos trūkumo vis daugiau d÷mesio ateityje bus skiriama profesinio mokymo
kokybei (kuri iš dalies yra susijusi ir su infrastruktūra).
• Ateityje iš esm÷s did÷s dirbančiųjų perkvalifikavimo ir kvalifikacijos tobulinimo paslaugų apimtis.
• Glaudesnis profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimas su darbdaviais.
• Siekis gerinti paslaugų kokybę ir mažinti kaštus skatins profesinio mokymo paslaugas teikiančių įstaigų
ir skirtingo švietimo lygio įstaigų bendradarbiavimą.
• Aktyvesnis socialin÷s rizikos grupių asmenų, ekonomiškai neaktyvių, neįgalių gyventojų dalyvavimas
mokymosi procese bei įvairiose kompleksin÷se programose, lygių galimybių visiems sudarymas.
• Kokybiškų ir prieinamų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų poreikio augimas, antrinių
žaliavų naudojimo pl÷tra, platesnis atliekų naudojimas energetin÷ms reikm÷ms, aplinkai palankių ir
energetiškai efektyvių technologijų kūrimas ir diegimas.
• Visuomen÷s aktyvumo augimas.
Gr÷sm÷s
• L÷t÷jantis ūkio augimas ateityje.
• Ekonominių, socialinių ir teritorinių netolygumų did÷jimas, did÷janti visuomen÷s socialin÷, ekonomin÷,
kultūrin÷ bei informacin÷ atskirtis.
• Viešosios infrastruktūros (įskaitant būstą) pav÷luota adaptacija prie besikeičiančio gamybinių j÷gų
išsid÷stymo ir pakitusios miestų ir gyvenviečių socialin÷s-ekonomin÷s situacijos.
• Rekreacinių išteklių kokyb÷s blog÷jimas.
•
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Lietuvos turizmo įvaizdžio blog÷jimas, nepager÷jęs šalies pasiekiamumas.
Neorganizuoto turizmo srauto did÷jimas, saugomų teritorijų degradacija ir jų lankymo galimybių
maž÷jimas.
Senstančioje visuomen÷je did÷ja socialin÷s paramos bei sveikatos priežiūros paslaugų poreikis.
Šiuolaikin÷s technologijos ir gydymo priemon÷s lemia didesnį l÷šų poreikį sveikatos priežiūrai.
D÷l specialistų migracijos atsiranda žmogiškųjų išteklių trūkumo problema.
Nepakankamai išpl÷tota sveikatos priežiūros paslaugų atitikties gyventojų poreikiams steb÷senos
(monitoringo) sistema gali tur÷ti neigiamos įtakos šių paslaugų optimizavimui.
D÷l demografinių priežasčių maž÷jantis vaikų ir jaunimo, ateinančio mokytis į formaliojo švietimo
sistemą, srautas mažins šios sistemos finansinį, ekonominį gyvybingumą.
Švietimo sistema d÷l žemų atlyginimų tampa nepatraukli talentingiems darbuotojams ir auga „protų
nutek÷jimas“ į kitas veiklos sritis, jaunimas jos vengia ir pedagoginis personalas neatsinaujina.
D÷l šeimos globos funkcijų vykdymo apsunkintos didel÷s gyventojų dalies galimyb÷s aktyviai dalyvauti
darbo rinkoje.
Sparčiai augančios ekonomikos did÷jantis neigiamas poveikis aplinkai.
Teikiamų viešųjų paslaugų (vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, atliekų surinkimas), atsinaujinančių
išteklių kainų did÷jimas.
Saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimų did÷jimas.
Nepakankamas d÷mesys visuomen÷s ekologiniam švietimui ir aplinkai palankaus gyvenimo būdo
propagavimui.

Vietin÷s ir urbanistin÷s pl÷tros potencialas
Situacijos ir SSGG analiz÷ atskleid÷ bent keletą svarbių šalies stiprybių vietin÷s ir
urbanistin÷s pl÷tros srityje. Tolygiai išsid÷stę Lietuvos miestai sudaro palankias prielaidas darniam
ūkio ir visos šalies vystymuisi. Turizmo pl÷trai šalyje palankias galimybes sudaro palanki
geografin÷ pad÷tis, didelis gamtos ir kultūros potencialas, patrauklios turizmo srities paslaugų
kainos ir gera jų kokyb÷. Būtina pasinaudoti šiomis stipryb÷mis toliau siekiant gerinti šalies
socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą, skatinti turizmo pl÷trą – ir valstyb÷s investicijos čia
gali suvaidinti svarbų vaidmenį.
Tolygiai išsid÷sčiusių miestų tinklas n÷ra efektyviai panaudojamas ekonominiams,
socialiniams ir teritoriniams netolygumams tarp skirtingų Lietuvos regionų, regionų viduje ir tarp
miesto bei kaimo mažinti – min÷ti netolygumai teb÷ra dideli ir nemaž÷ja. Viena pagrindinių
priežasčių – nepakankamai išvystyta viešoji miesto ir kaimo infrastruktūra (įskaitant būstą),
ribojanti jų konkurencingumą ir investicinį bei gyvenamosios aplinkos patrauklumą. Miesto ir
kaimo netolygumų maž÷jimui kelią užkerta didel÷ kaimo gyventojų priklausomyb÷ nuo ekonomin÷s
žem÷s ūkio veiklos, l÷tas pastarųjų prisitaikymas prie besikeičiančių rinkos sąlygų. Turizmo srityje
išskirtinas stiprus sezoniškumo poveikis, kylantis d÷l nepakankamai išpl÷totų turizmo paslaugų
(ypač aukštos pridedamosios vert÷s) ir turizmo infrastruktūros trūkumo. Min÷tos priežastys ypač
ryškios kaime, palyginti su miestu, ir tai lemia netolygią turizmo paslaugų koncentraciją
didžiuosiuose miestuose ir regionuose. Lietuvai turizmo požiūriu aktuali šalies pasiekiamumo
problema, kylanti d÷l nepakankamai išpl÷totos kelių, taip pat oro ir jūrų uostų infrastruktūros.
Turint omenyje šias problemas tikslingas ES struktūrin÷s paramos nukreipimas joms spręsti gal÷tų
pad÷ti pasiekti pagrindinį šios veiksmų programos tikslą – didesnę sanglaudą šalyje.
Anksčiau minimas problemas spręsti būtina ir turint omenyje kai kurias nepalankias
tendencijas – ateities gr÷smes: ekonominių, socialinių ir teritorinių netolygumų did÷jimą; did÷jančią
visuomen÷s socialinę, ekonominę, kultūrinę bei informacinę atskirtį; pav÷luotą viešosios
infrastruktūros (įskaitant būstą) adaptaciją prie besikeičiančio gamybinių j÷gų išsid÷stymo ir
pakitusios miestų ir gyvenviečių socialin÷s-ekonomin÷s situacijos; rekreacinių išteklių kokyb÷s
blog÷jimą; nepakankamą Lietuvos turizmo įvaizdį. Tod÷l svarbu numatyti intervencines priemones
ir šiose srityse. Tiesa, tikimasi, kad bent keletas išorinių veiksnių (galimybių) pad÷s sustiprinti
pastangas skatinti vietinę ir urbanistinę pl÷trą: did÷jantis verslo internacionalizavimas ir gamybos
perk÷limas; stipr÷jantys tarptautiniai Lietuvos ryšiai ir bendradarbiavimas kultūros ir ekonomikos
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sektoriuose; naujų technologijų pl÷tra ir diegimas; sparčiai did÷jantys turistų srautai, o daugiausia
d÷l šios priežasties – ir atvykstamojo turizmo pajamos; did÷jantis Baltijos šalių turistinio regiono
patrauklumas ir pan.. Efektyvus ES struktūrin÷s paramos panaudojimas, pasvertos šalies
reguliacin÷s ar investicin÷s priemon÷s bei vietos gyventojų ir verslo atstovų iniciatyvos leistų
visokeriopai skatinti šiuos veiksnius ir spręsti analiz÷je išskirtas silpnybes.

Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas
Lietuvai šiuo metu yra būdingos gana plačios struktūrin÷s viešųjų paslaugų reformos:
vykdoma sveikatos priežiūros sistemos, bendrojo lavinimo ir profesinio rengimo tinklų pertvarka;
vyksta profesinio mokymo sistemos optimizavimas ir restruktūrizavimas; tęsiasi socialinių paslaugų
sistemos pertvarkymas. Teigiami šių reformų rezultatai matyti jau šiuo metu. Pavyzdžiui, daugelyje
švietimo įstaigų ger÷ja paslaugų kokyb÷, vis daugiau l÷šų skiriama investicijoms į švietimo
sistemos išteklių atnaujinimą, vis daugiau gyventojų dalyvauja aktyviose darbo rinkos politikos
priemon÷se ir pan..
Tačiau, nepaisant vykdomų struktūrinių reformų veiksmų, viešųjų paslaugų srityje
teb÷ra svarbios problemos, kurių sprendimui būtinos papildomos valstyb÷s intervencijos priemon÷s.
Silpnyb÷s šioje srityje visų pirma susijusios su neišspręstomis sistemin÷mis problemomis,
nepakankama viešųjų paslaugų kokybe ir prieinamumu bei viešųjų paslaugų teikimui reikalingos
infrastruktūros trūkumu. Sistemin÷s problemos ypač ryškios l÷tos bendrojo lavinimo ir profesinio
rengimo tinklo pertvarkos, nepakankamo įvairių švietimo lygių įstaigų bendradarbiavimo atvejais.
Šalyje teikiamos švietimo (taip pat ir ikimokyklinio ugdymo), sveikatos priežiūros, profesinio
mokymo ir valstyb÷s užimtumo politiką įgyvendinančių įstaigų paslaugos vis dar pasižymi
nepakankama kokybe, nepakankama atitiktimi rinkos ir bendruomen÷s poreikiams. Šalyje vis dar
n÷ra užtikrinamas pakankamas geografinis ir informacinis švietimo bei profesinio mokymo
paslaugų prieinamumas, ypač specialiųjų poreikių ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Tuo
tarpu infrastruktūra ir jos kokyb÷ n÷ra pakankama tiek švietimo, tiek sveikatos priežiūros, tiek
pirminio ir profesinio mokymo bei socialines paslaugas teikiančiose įstaigose. Min÷tos viešųjų
paslaugų riboto prieinamumo ir nepakankamos kokyb÷s problemos byloja apie ryškius netolygumus
šalyje, kuriems spręsti ir turi būti skiriamas valstyb÷s d÷mesys.
Šias viešųjų paslaugų problemas gali padidinti ateities gr÷sm÷s: d÷l senstančios
visuomen÷s did÷jantis socialin÷s paramos bei sveikatos priežiūros paslaugų poreikis, rizikingas
turint omenyje ribotą šių paslaugų prieinamumą ir kokybę; d÷l specialistų migracijos ir kitų
veiksnių kylanti žmogiškųjų išteklių (ypač kvalifikuotų) trūkumo problema; šiuolaikinių
technologijų ir pokyčių vaistų pramon÷je sąlygojamas didesnis l÷šų poreikis sveikatos priežiūrai;
ribota teikiamų viešųjų paslaugų steb÷senos (monitoringo) sistema; maž÷jantys švietimo sistemos
vartotojų, tai yra vaikų ir jaunimo, srautai, keliantys gr÷smę šios sistemos finansiniam ir
ekonominiam gyvybingumui. Tokių galimybių, kaip d÷l skirtingų priežasčių augantis švietimo
įstaigų tarpusavio bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas su darbdaviais, darbuotojų
perkvalifikavimo ir kvalifikacijos tobulinimo paslaugų apimčių augimas, informacinių ir steb÷senos
(monitoringo) sistemų kūrimas viešųjų paslaugų kokybei užtikrinti, taip pat anksčiau pateiktų
stiprybių panaudojimas leis neutralizuoti pateiktas gr÷smes ir s÷kmingai spręsti viešųjų paslaugų
srityje kylančias problemas.

Aplinka ir darnus vystymasis
Nors šalyje sudarytos teisin÷s ir ekonomin÷s prielaidos, skatinančios poveikio aplinkai
mažinimą, energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didinimą, aplinkos
kokyb÷ n÷ra pakankama.
Aplinkos apsaugos srityje šalyje ypač ryškus infrastruktūros trūkumas tiek vandens
tiekimo ir nuotekų valymo, tiek atliekų tvarkymo, tiek oro kokyb÷s gerinimo, tiek aplinkos
monitoringo ir taršos kontrol÷s srityse. Nors atsinaujinančių energijos išteklių ir atliekų energetinis
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potencialas šalyje nemažas, jis n÷ra pakankamai panaudojamas. D÷l augančių atsinaujinančių
energijos išteklių kainų ir būtinyb÷s naudoti brangesnes jų rūšis l÷t÷ja šių išteklių panaudojimo
tempai. Be to, energijos ištekliai yra švaistomi eksploatuojant neekonomiškus visuomenin÷s
paskirties pastatus. Šalyje taip pat neužtikrinama pakankama biologin÷s įvairov÷s ir kraštovaizdžio
apsauga, pažintinis turizmas ir ekologinis švietimas saugomose teritorijose, visuomen÷s
informuotumas ir dalyvavimas aplinkos ir darnaus vystymosi srityje.
Spręsti min÷tas problemas gal÷tų visų pirma paskatinti augantis kokybiškų ir
prieinamų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų poreikio augimas, antrinių žaliavų
naudojimo pl÷tra, platesnis atliekų naudojimas energetin÷ms reikm÷ms, visuomen÷s aktyvumo
augimas.
SSGG analiz÷je išskirtos stipryb÷s ir galimyb÷s turi būti efektyviai panaudojamos
siekiant sumažinti sparčiai augančios ekonomikos did÷jantį neigiamą poveikį aplinkai, saugomų
teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimų did÷jimą, miesto kraštovaizdžio nykimą, skirti
pakankamą d÷mesį ekologiniam visuomen÷s švietimui ir aplinkai palankaus gyvenimo būdo
propagavimui.
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2. VEIKSMŲ PROGRAMOS STRATEGIJA
2.1 VIZIJA IR TIKSLAI
2.1.1 Vizija
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos vizija yra glaudžiai susijusi su Lietuvos
2007–2013 metų ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijoje suformuota strategine vizija –
iki 2015 m. Lietuva turi pasiekti kai kurių senųjų ES šalių narių socialinio ir ekonominio
išsivystymo lygį. Min÷ta vizija atitinka Nacionalin÷je Lisabonos strategijos įgyvendinimo
programoje pateikiamą Lietuvos ekonomin÷s strategijos pagrindinį tikslą – mažinti šalies
ekonominio išsivystymo lygio atsilikimą nuo ES šalių vidurkio.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos vizija yra labiau integruota Lietuvos visuomen÷, kurią,
nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, supa panaši gyvenimo aplinka ir kokyb÷.
Vizija apima tiek ekonominį, tiek socialinį sanglaudos aspektą. Ekonomin÷ sanglauda
yra nukreipta į ekonominių šalies vystymosi netolygumų tiek tarp atskirų teritorijų, tiek teritorijų
viduje mažinimą. Tuo tarpu socialin÷ sanglauda reiškia poreikį užtikrinti, kad Lietuvos gyventojai
jaustųsi vienos bendruomen÷s dalis ir atskiri socialiniai visuomen÷s sluoksniai dalintųsi
ekonomin÷s pl÷tros teikiama nauda. Lietuvos ūkio augimas ilguoju laikotarpiu gali būti stabilus ir
darnus tik turint tvirtą pagrindą, kurį garantuoja ne tik konkretūs gamybos veiksniai ir jų kokyb÷,
bet ir platesn÷s prielaidos, kurios apima integruotą visuomenę bei deramą d÷mesį aplinkai. Tokiu
būdu Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimas, nors ir netiesiogiai bei labiau
ilguoju laikotarpiu, vis d÷lto labai svariai prisid÷s prie spartesn÷s Lietuvos ūkio pl÷tros ilguoju
laikotarpiu. Sanglaudos siekis yra glaudžiai susijęs su ūkio augimu ir verslo konkurencingumu, nes
aplinkos kokyb÷ tampa vienu iš svarbiausiųjų ūkio konkurencingumo veiksnių, o mažiau išpl÷totų
teritorijų potencialas, viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas bei įvairių socialinių grupių ind÷lis
gal÷tų būti geriau panaudojamas siekiant ūkio pl÷tros.
Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijoje
išskiriamas šis pagrindinis tikslas – sparčiai gerinti sąlygas investuoti, dirbti ir gyventi Lietuvoje,
kad ūkio augimo teikiama nauda pasiektų visus Lietuvos gyventojus. Pastarojo ir kitų tikslų
siekiama pagal kelis Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijoje
numatytus prioritetus. Trečiasis prioritetas „Gyvenimo kokyb÷ ir sanglauda“ yra tiesiogiai
įgyvendinamas per šią ERPF ir Sanglaudos fondo finansuojamą Sanglaudos skatinimo veiksmų
programą. Siekiant sanglaudos, kartu ir geresn÷s gyvenimo kokyb÷s plačiąja prasme, labai svarbus
tampa ne tik siekis įtraukti visus į darbo rinką, bet ir poreikis užtikrinti viešosios infrastruktūros
pl÷trą, aktyvų vietinio pl÷tros potencialo panaudojimą, kokybiškas ir prieinamas viešąsias paslaugas
(visų pirma švietimo, sveikatos priežiūros ir darbo rinkos srityse), aplinkos kokybę ir darnų turimų
gamtinių išteklių naudojimą. Tad min÷tas trečiasis Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrin÷s
paramos panaudojimo strategijos prioritetas pabr÷žia šių uždavinių siekimą geriau panaudojant
vietos potencialą, teikiant kokybiškas ir prieinamas viešąsias paslaugas bei siekiant geresn÷s
aplinkos kokyb÷s.
Kartu ši veiksmų programa pad÷s įgyvendinti vieną Bendrijos strateginių gairių 2007–
2013 m. prioritetų – užtikrinti, kad verslas gal÷tų naudotis visa būtina infrastruktūra, be to, stiprinti
teigiamą aplinkosaugos ir ekonomikos augimo sąveiką. Ši veiksmų programa taip pat prisid÷s prie
Bendrijos strategin÷se gair÷se 2007–2013 m. akcentuojamų aspektų: miestų vietov÷ms aktualios
orientacijos į konkurencingumo didinimą ir darnesnį ekonomiškai pažangiausių miestų ir likusio
miesto tinklo dalies vystymąsi bei ūkin÷s veiklos įvairov÷s skatinimo kaimo vietov÷se.
Tad Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo
strategijos trečiąjį prioritetą „Gyvenimo kokyb÷ ir sanglauda“ atitinkanti „Sanglaudos skatinimo“
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veiksmų programa bus grindžiama kompleksin÷mis, viena kitą papildančiomis priemon÷mis,
skirtomis sukurti aukštesnę gyvenimo kokybę ir didesnę sanglaudą, kurios sudarytų pagrindą
stabiliam ir darniam ūkio augimui ilguoju laikotarpiu. Anksčiau apibr÷žtos vizijos įgyvendinimo
bus siekiama per šiuos pagrindinius Sanglaudos skatinimo veiksmų programos tikslus:
1. Sudaryti visas reikalingas prielaidas vietos pl÷tros potencialui stipr÷ti ir atsiskleisti.
2. Užtikrinti prieinamas ir aukštos kokyb÷s esmines viešąsias sveikatos priežiūros,
švietimo, valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką įgyvendinančių institucijų teikiamas paslaugas,
nestacionarias socialines paslaugas ir paslaugas neįgaliesiems.
3. Siekti geresn÷s aplinkos kokyb÷s, ypatingą d÷mesį skiriant energijos panaudojimo
efektyvumui didinti.
Šių tikslų rodikliai pateikti 4 skyriuje „Uždavinių išraiška skaičiais“. Žemiau
aprašomas kiekvienas anksčiau pateiktas Sanglaudos skatinimo veiksmų programos tikslas.

2.1.2 Pirmasis veiksmų programos tikslas – sudaryti visas reikalingas prielaidas vietos pl÷tros
potencialui stipr÷ti ir atsiskleisti
Vietin÷s pl÷tros potencialo stiprinimo ir visapusiško panaudojimo poreikį lemia
augantys atskirų Lietuvos regionų išsivystymo netolygumai. Ilgalaik÷je valstyb÷s raidos strategijoje
numatyta iki 2015 metų Lietuvoje sukurti gerov÷s valstybę, kurioje būtų žemas nedarbo lygis,
didel÷ darbo kaina, tvirtos socialin÷s garantijos, minimalus skurstančių šeimų skaičius ir aukštas
socialin÷s sanglaudos lygis. Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrajame plane teigiama, kad
regionin÷je politikoje turi būti siekiama dviejų svarbiausių strateginių tikslų:
• užtikrinti teritoriškai diferencijuotą socialinę, ekonominę ir ekologinę pl÷trą ir krašto
tvarkymą siekiant visapusiškai išnaudoti vietos sąlygų ypatumus bei išsaugoti regionų
savastį;
• švelninti regionines gyvenimo kokyb÷s disproporcijas mažinant socialinius ir
ekonominius regionų skirtumus.
ES šalių patirtis rodo, kad ekonomikos augimas bei pažanga ne visada pasiekia
atskirtus ir skurdžiausius šalies regionus. Kuo ilgiau jie lieka nepasteb÷ti ir tikslingų politikos
priemonių nepasiekti, tuo sud÷tingiau ilgainiui yra spręsti susikaupusias problemas ir įveikti
socialinę atskirtį.
Nepaisant to, kad socialin÷ ir ekonomin÷ sanglauda nacionaliniu ir regioniniu lygiu yra
paskelbta strateginiu tikslu, prioritetai yra skiriami šalies ekonomikos augimui ir konkurencingumo
did÷jimui. Lietuvos gyventojai, ekonomin÷ infrastruktūra bei ekonomin÷ veikla yra koncentruojama
konkurencingiausiuose ir labiausiai išsivysčiusiuose šalies miestuose bei apskrityse. Pastarųjų
centruose (Vilniuje, Kaune, Klaip÷doje, Šiauliuose, Panev÷žyje) ir ypač sostin÷je telkiama nauja
veikla, aukštos pridedamosios vert÷s paslaugos, tokiu būdu didinant jų atotrūkį nuo kitų apskričių.
Šią tendenciją stiprina lygiagretus aukštos kvalifikacijos darbo j÷gos, esančios paslaugų
infrastruktūros, inovacijų diegimo, palankaus susisiekimo ir kitų veiksnių lemiamas tiesioginių
užsienio investicijų kaupimasis labiausiai išsivysčiusiose regioniniuose centruose.
Tuo tarpu nepakankamai ekonomiškai išsivystę regioniniai centrai nesugeba panaudoti
savo vietin÷s pl÷tros potencialo, n÷ra paj÷gūs sudaryti sąlygų įsidarbinimui, kvalifikacijų
tobulinimui bei aukštų technologijų gamybos diegimui tokiu būdu, kad pakeistų aplinkinių
gyvenamųjų vietovių socialinę-ekonominę situaciją. Mažesnių šalies regioninių centrų ekonomikos
augimas teb÷ra silpnas. Nepakankamai išvystyti regioninių centrų vietos transporto ryšiai,
neišpl÷tota miesto ir kaimo viešoji infrastruktūra, nepanaudojamas vietos pl÷tros potencialas
(pavyzdžiui, menkas kultūros paveldo, gamtinių išteklių panaudojimas turizmui) lemia tai, kad
mažesni šalies regioniniai centrai teb÷ra nekonkurencingi, jų aplinka n÷ra patraukli nei investuoti,
nei gyventi, o gyventojai patiria socialinę, ekonominę ir informacinę atskirtį. Tokiu būdu vietos ir
aplinkinių vietovių gyventojams n÷ra sudaromos sąlygos išnaudoti regioninių centrų darbo vietas, o
šalies ir užsienio verslo atstovams nesukuriamos palankios vietos pl÷tros potencialo panaudojimo
galimyb÷s.
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Dar praeitame dešimtmetyje socialines-ekonomines regionų ar miestų problemas
stengtasi spręsti bendradarbiaujat su panašius bruožus turinčiais ar panašiose sąlygose atsidūrusiais
miestais. Tuo tarpu šiandienin÷je Europoje vis ryškesn÷s tampa regionų bei miestų tarpusavio
konkurencijos tendencijos, kurių pagrindas – išaugęs gyventojų, prekių ir paslaugų, ypač kapitalo
mobilumas. Nors konkurencin÷ regionų ir miestų aplinka dar n÷ra pakankamai moksliškai
išanalizuotas reiškinys, vis d÷lto galima pažym÷ti, jog bene trys svarbiausi veiksniai, kuriais
konkuruojama, yra susisiekimo galimyb÷s, administracijos efektyvumas bei gyvenimo aplinka ir
kokyb÷.
Tuo tarpu gyventojų mobilumas Lietuvoje yra ribotas ir tai l÷tina regioninių skirtumų
mažinimą. Tod÷l pastarajam tikslui turi būti pasitelktos papildomos intervencin÷s priemon÷s,
apimančios daugelį kompleksinių veiksmų, nukreiptų į vietos pl÷tros potencialo stiprinimą ir
visapusišką panaudojimą. Vietos pl÷tros potencialas suprantamas kaip neskaidomas miesto ar
kaimo ekonomikos augimo pagrindas, apimantis tokias sudedamąsias dalis, kaip viešoji vietos
infrastruktūra, vietos gamtinis, kultūrinis ir istorinis potencialas bei vietos gamtiniai vietos ištekliai.
Visi vietos pl÷tros potencialo stiprinimo ir visapusiško panaudojimo veiksmai yra nukreipti į
palankių sąlygų vietos žmogiškųjų išteklių, be kurių neįmanomas socialin÷s-ekonomin÷s regionų
sanglaudos did÷jimas, pl÷trai sudarymą. Šis tikslas – sudaryti visas reikalingas prielaidas vietos
pl÷tros potencialui stipr÷ti ir atsiskleisti – yra nukreiptas į aukšto gyvenimo aplinkos ir kokyb÷s
standarto sukūrimą, kad būtų išlaikyta esama ir pritraukta nauja kvalifikuota darbo j÷ga, kuri yra
vietos ekonomin÷s pl÷tros katalizatorius.
Vienas pagrindinių SSGG analiz÷je identifikuotų šalies trūkumų vietos pl÷tros srityje
yra susijęs su dideliais ir nemaž÷jančiais socialiniais, ekonominiais ir teritoriniais netolygumais tarp
skirtingų Lietuvos regionų, regionų viduje ir tarp miesto bei kaimo. Be kitų veiksnių šiuos didelius
ir nemaž÷jančius netolygumus lemia nepakankamai išvystyta miesto ir kaimo viešoji infrastruktūra,
kurianti nepalankų min÷tų vietovių įvaizdį, ribojanti jų konkurencingumą ir investicinį bei
gyvenamosios aplinkos patrauklumą.
Strategin÷se Bendrijos gair÷se 2007–2013 m. teigiama, kad miestų vietov÷se reik÷tų
orientuotis į konkurencingumo didinimą (kuriant įmonių grupes ir tinklus) ir darnesnį ekonomiškai
pažangiausių miestų ir likusio miesto tinklo dalies vystymąsi. Atsižvelgiant į pastarąją gair÷se
nurodytą Struktūrin÷s paramos kryptį, šioje veiksmų programoje numatomos intervencin÷s
priemon÷s siekiant sumažinti pagrindinių ir likusių šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokyb÷s
skirtumus.. Siekiant užsibr÷žto tikslo, šioje veiksmų programoje paramą numatoma skirti mažesnių
šalies miestų viešosios infrastruktūros pl÷trai, kuri užtikrintų bent minimalią gyvenimo aplinką ir
kokybę šiose teritorijose. Šiuo atveju veiksmų programoje numatomi remti ir investiciniai, ir
visuomenę įtraukiantys, pilietinę iniciatyvą skatinantys bei ją panaudojantys projektai. Norint šioje
srityje pasiekti apčiuopiamos pažangos, min÷tas priemones būtina papildyti Ekonomikos augimo
veiksmų programoje numatytomis intervencijomis ekonomin÷s infrastruktūros efektyvumo k÷limo
ir palankios aplinkos smulkiam ir vidutiniam verslui bei inovacijoms sudarymo srityse.
Siekiant sumažinti pagrindinių ir likusių šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokyb÷s
skirtumus, ypatingas d÷mesys bus skiriamas būsto sąlygų gerinimui, kaip svarbiam socialinę ir
ekonominę sanglaudą skatinančiam veiksniui. Kai kuriose šalies vietov÷se gyvenimo sąlygų pl÷tra
yra problemiška ne tik d÷l to, kad patys gyventojai d÷l sunkių socialinių-ekonominių sąlygų
nepaj÷gia renovuoti savo būsto, tačiau ir d÷l to, kad atlikta renovacija nedidina jų turimo būsto
vert÷s, kaip kad yra kitose šalies teritorijose. Šiose vietov÷se neveikia rinka, d÷l to reikalinga
valstyb÷s intervencija ir papildomos Struktūrinių fondų investicijos. Investavimo į būsto sąlygų
gerinimą priemones papildys kitos šios veiksmų programos trečiajame prioritete numatytos
priemon÷s, nukreiptos į energijos vartojimo efektyvumą. Tokiu būdu abiejų šių intervencijos
priemonių įgyvendinimas sudarys palankias sąlygas gerinti aplinkos kokybę kartu atsižvelgiant į
lygių galimybių, darnaus vystomis ir regionin÷s pl÷tros principus.
Kita vietos pl÷tros potencialui reikšminga problemin÷ sritis – didel÷ kaimo gyventojų
priklausomyb÷ nuo žem÷s ūkio ekonomin÷s veiklos ir dideli bei tebedid÷jantys miesto ir kaimo
gyvenimo kokyb÷s skirtumą. Šiuo atveju yra svarbu sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui ne
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žem÷s ūkio veiklose kaimo vietov÷se ir vietos gyvenimo aplinkos bei kokyb÷s gerinimui. Šioje
srityje siekiama pl÷toti viešąją kaimo vietovių infrastruktūrą, skirtą gyventojų verslumo skatinimui,
užimtumo didinimui ir bendruomen÷s vystymui.
Svarbi vietos pl÷tros potencialo sudedamoji dalis yra kultūros paveldas bei gamtos
ištekliai. Nors Lietuva turi turtingą kultūros paveldą, savitas etnokultūrines tradicijas, istorinius ir
etninius ryšius su kitomis šalimis, iš daugiau kaip 10 tūkst. kultūros paveldo objektų turizmui
panaudojami tik apie 3 proc. Šalyje n÷ra skiriamas pakankamas d÷mesys gamtos išteklių ir visų
pirma vandens resursų bei kraštovaizdžio ir biologin÷s įvairov÷s išsaugojimui ir pritaikymui
gyventojų ir ūkio reikm÷ms. Tad aktyvus kultūros paveldo panaudojimas bei gamtos išteklių
pritaikymas turizmui yra neatskiriamas turizmo pl÷tros elementas. Turizmas yra darbui imli ūkio
šaka, galinti pad÷ti pritraukti d÷l vykstančio ūkio restruktūrizavimo (daugiausia – dirbančiųjų
žem÷s ūkyje dalies maž÷jimo) laisv÷jančią darbo j÷gą ir pl÷sti vietinei pl÷trai svarbų paslaugų
sektorių.
Stiprinant ir visapusiškai išnaudojant vietos pl÷tros potencialą ypač svarbus vietos ir
aplinkinių vietovių valdžios, verslo ir gyventojų bendradarbiavimas. Stipri ir bendradarbiaujanti
vietos valdžia, prisiimanti atsakomybę už vietinę pl÷trą ir skatinanti vietos gyventojų bendruomen÷s
iniciatyvas šioje srityje, yra neatskiriama s÷kmingos vietos pl÷tros dalis. Panaudojant ir stiprinant
vietos pl÷tros potencialą ypač reikšmingas yra abipusis valdžios ir vietos gyventojų, verslo atstovų,
NVO bei kitų suinteresuotų asmenų bendradarbiavimas, padedantis tinkamai pasirinkti
intervencines priemones, nusistatyti aiškius prioritetus ir panaudoti vietos pranašumus.
Vis plačiau yra sutariama, kad vieta investuoti ar gyventi n÷ra pasirenkama tik pagal
darbo ar gamybos veiksnių kainą ir jos pasiekiamumą, tačiau ir pagal kitus – minkštuosius
veiksnius, iš kurių išskirtini: nusikalstamumo lygis, kultūros paslaugų pasiūla ir jų kokyb÷;
palankios gamtos sąlygos (sutvarkyti vandens telkiniai, kraštovaizdis, kt.), kokybiška viešoji
infrastruktūra, prieinamos ir kokybiškos viešosios paslaugos, kokybiška bei sutvarkyta aplinka ir
pan. Dalį šių minkštųjų veiksnių bus siekiama pl÷toti pagal šį tikslą, kuriam įgyvendinti numatyti
veiksmai bus ilgalaik÷ investicija norint sukurti palankias gyvenimo ir verslo sąlygas, pad÷siančias
išlaikyti esamą ir pritraukti naują aukštos kvalifikacijos darbo j÷gą, verslo investicijas ir tokiu būdu
skatinančias mažesnių šalies miestų ūkio augimą ir verslo konkurencingumą, kaimo vietovių
ekonominę pl÷trą.
Veiksmų programos tikslas sudaryti visas reikalingas prielaidas vietos pl÷tros
potencialui stipr÷ti ir atsiskleisti bus įgyvendinamas pagal 3.1 prioritetą „Vietin÷ ir urbanistin÷
pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai“.

2.1.3 Antrasis veiksmų programos tikslas – užtikrinti prieinamas ir aukštos kokyb÷s esmines
viešąsias sveikatos priežiūros, švietimo, valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką įgyvendinančių
institucijų teikiamas paslaugas, nestacionarias socialines paslaugas ir paslaugas neįgaliesiems
Pirmajam tikslui siekti numatytos vietos pl÷tros potencialo stiprinimo ir visapusiško
panaudojimo priemon÷s n÷ra pakankamos stabiliai mažesnių šalies miestų bei kaimo vietovių
ekonominei pl÷trai užtikrinti. Minkštieji veiksniai, į kuriuos atsižvelgiant renkamasi vieta investuoti
ar gyventi, taip pat įtraukia ir kokybiškas bei prieinamas viešąsias paslaugas. Prieinamų ir
kokybiškų viešųjų paslaugų egzistavimas mieste bei kaimo vietov÷se yra neatsiejama produktyvios
darbo j÷gos, galinčios vystyti žinių visuomenę ir dalyvauti joje, kūrimo dalis. Labai svarbu stiprinti
ir mokslo institucijų infrastruktūrą: tai pad÷tų ruošti aukštos kvalifikacijos specialistus bei kelti
bendrą pažangos lygį bei gyvenimo kokybę.
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa neapima investicijų į viešųjų paslaugų
infrastruktūrą (pastatai bei įranga) ir joje numatyti veiksmai įtraukia tik minkštąsias paslaugų
kokyb÷s ir prieinamumo gerinimo priemones. Tod÷l šioje veiksmų programoje siekiant paskatinti
socialinę ekonominę šalies gyventojų sanglaudą siekiama užpildyti min÷tą spragą numatant
60

investicijas į pagrindinių viešųjų paslaugų prieinamumo ir kokyb÷s gerinimą. Tokiu būdu
atsižvelgiant į regioninius ir vietinius viešųjų paslaugų kokyb÷s ir prieinamumo netolygumus
paskirstytos investicijos prisid÷s prie pagrindin÷s šios veiksmų programos vizijos – labiau
integruotos Lietuvos visuomen÷s, kurią, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, supa panaši
gyvenimo aplinka ir kokyb÷.
Skirtingi šalies regionai iš esm÷s skiriasi pagal esminių viešųjų paslaugų kokybę ir jų
prieinamumą, tod÷l siekiant didesn÷s socialin÷s ir ekonomin÷s sanglaudos tarp skirtingų Lietuvos
regionų, regionų viduje bei tarp miesto ir kaimo ypač svarbu tampa užtikrinti prieinamas ir aukštos
kokyb÷s esmines viešąsias sveikatos priežiūros, švietimo, valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką
įgyvendinančių institucijų teikiamas paslaugas, socialines paslaugas ir paslaugas neįgaliesiems.
Užtikrinant esminių viešųjų paslaugų prieinamumą ir aukštą kokybę numatomos investicijos į jų
teikimui reikiamos infrastruktūros pl÷trą.
Strategin÷se Bendrijos gair÷se 2007–2013 m. pateikiamas prioritetas sveikatos
priežiūros srityje – pad÷ti išlaikyti sveiką darbo j÷gą pirmiausiai kreipiant d÷mesį į rizikos
sveikatai prevenciją bei sveikatos priežiūros infrastruktūros trūkumų šalinimą. Ilgalaik÷s valstyb÷s
raidos strategijoje siekiama sukurti šiuolaikinę ir modernią sveikatos priežiūros sistemą, pagrįstą
strateginiu planavimu, reformos proceso pokyčių analize ir valdymu, užtikrinančią sveikatos
priežiūros prieinamumą, veiksmingumą, racionalų l÷šų naudojimą, sveikos gyvensenos
formavimą. Lietuvos sveikatos programoje pateikiami pagrindiniai tikslai yra gyventojų
mirtingumo mažinimas ir vidutin÷s gyvenimo trukm÷s ilginimas, sveikatos santykių teisumas,
susijęs su lygiomis galimyb÷mis siekti sveikatos ir su maksimaliu skirtumų tarp jos siekiančiųjų
sumažinimu, bei gyvenimo kokyb÷s pagerinimas.
Nacionalin÷je Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje akcentuojama, kad
siekiant išvengti nepagrįsto valstyb÷s išlaidų sveikatos priežiūrai did÷jimo ir neigiamo jų poveikio
makroekonominiam stabilumui, būtina užtikrinti sveikatos apsaugos sistemos efektyvumą,
prieinamumą ir paslaugų kokybę. Vienos pagrindinių programos priemonių šioje srityje – tobulinti
sveikatos gerinimo veiklą, užtikrinti kuo didesnį gyventojų darbingumą; siekti sveikatos apsaugos
sistemos efektyvumo ir finansinio stabilumo, toliau restruktūrizuoti sveikatos priežiūros įstaigas.
Pastarąjį tikslą – sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimą – numato Sveikatos
priežiūros įstaigų restruktūrizavimo strategija, skirta gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir
prieinamumą bei optimizuoti teikiamų paslaugų apimtį ir struktūrą pagal gyventojų sveikatos
priežiūros paslaugų poreikius.
Anksčiau pateiktus strateginius valstyb÷s tikslus sveikatos priežiūros srityje lemia
esami sistemos trūkumai, kurių vienas didžiausių yra SSGG analiz÷je identifikuota kokyb÷s
reikalavimų neatitinkanti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra ir prie bendruomen÷s
poreikiams nepakankamai pritaikytos sveikatos paslaugos. Nekokybiškos ir ribotai prieinamos
sveikatos paslaugos yra viena pagrindinių neigiamų demografinių tendencijų šalyje priežasčių.
Siekiant užtikrinti visiems šalies gyventojams kokybiškas ir vienodai prieinamas
sveikatos priežiūros paslaugas, būtinos investicijos į sveikatos priežiūros infrastruktūrą bei
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimą. Sveikatos priežiūros paslaugų
kokyb÷s ir prieinamumo gerinimas sudarys prielaidas sumažinti gyventojų sergamumą ir
mirštamumą, kuo ilgiau išsaugoti jų darbingumą, ilginti sveiko gyvenimo trukmę. Sveikesn÷ ir
darbingesn÷ visuomen÷ tur÷s didel÷s įtakos ūkio pl÷trai. Moderni sveikatos priežiūros įstaigų
infrastruktūra, ger÷jantis sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir jų kokyb÷ pad÷s užtikrinti
geresnę žmonių gyvenimo kokybę ir didesnę jų socialinę sanglaudą.
Socialin÷s-ekonomin÷s sanglaudos šalyje didinimui ypač svarbios kokybiškos ir
prieinamos švietimo paslaugos. Švietimo paslaugos šiuo atveju apima nuo ikimokyklinio ugdymo
iki aukštojo mokslo institucijų imtinai teikiamas paslaugas.
Strategin÷se Bendrijos gair÷se 2007–2013 m. įtvirtintas prioritetas – didinti investicijas
į žmogiškuosius išteklius tobulinant švietimą ir įgūdžius. Pastarajame prioritete numatoma remti
švietimo ir mokymo sistemų reformų pl÷trą ir įgyvendinimą bei užtikrinti pakankamą visų lygių
patrauklių, prieinamų ir aukštos kokyb÷s švietimo ir mokymo paslaugų pasiūlą.
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Nacionalin÷je Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje įtvirtintas prioritetas
skatinti užimtumą ir investicijas į žmogiškąjį kapitalą. Vienas iš jo tikslų – mažinti struktūrinį
nedarbą daugiau investuojant į žmones – numatoma siekti restruktūrizuojant švietimo, pasibaigus
privalomajam mokymui, sistemą.
Valstybin÷s švietimo strategijos 2003–2012 m. nuostatose įtvirtinta, kad švietimo
sistema turi pad÷ti asmeniui ir visuomenei atsakyti į naujus iššūkius ir pasinaudoti atsiveriančiomis
galimyb÷mis demokratijos ir rinkos pl÷tros, globalizacijos, informacijos gausos, sparčios kaitos,
visuomen÷s išsiskaidymo srityse. Tam būtini esminiai Lietuvos švietimo sistemos pokyčiai, kurie
pad÷tų didinti švietimo sistemos efektyvumą, išpl÷stų švietimo sistemos prieinamumą bei užtikrintų
šiuolaikin÷s visuomen÷s poreikius atitinkančią švietimo paslaugų kokybę.
Bolonijos proceso, kuriame dalyvauja ir Lietuva, tiksluose taip pat numatytas švietimo
sistemos konkurencingumo ir patrauklumo skatinimas, aukštos kvalifikacijos specialistų darbo
rinkai rengimas.
Nors Lietuvoje pastebima pažanga siekiant aukštesn÷s švietimo paslaugų kokyb÷s ir
didesnio jų prieinamumo, šioje srityje teb÷ra svarbūs trūkumai, daugiausia susiję su neišspręstomis
sistemin÷mis problemomis, nepakankama paslaugų kokybe ir prieinamumu bei paslaugų teikimui
reikalingos infrastruktūros trūkumu.
Viena svarbiausių šio tikslo krypčių šiuo atveju – aukštesn÷s švietimo ir studijų
sistemos paslaugų kokyb÷s bei prieinamumo užtikrinimas, gerinant visų amžiaus grupių asmenų
dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje. Siekiant pagerinti švietimo paslaugų kokybę,
atitiktį naujiems kompetencijos reikalavimams bei šių paslaugų prieinamumą visoms socialin÷ms
grup÷ms yra svarbu vykdyti švietimo (nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo imtinai)
sistemos reformą bei optimalią ją sudarančių įstaigų infrastruktūros ir priemonių pl÷trą. Šios
priemon÷s tur÷tų lemti aukštesnę dirbančių ir į darbo rinką patenkančių asmenų kvalifikaciją bei
aukštesnį jų užimtumo lygį. Tai savo ruožtu skatintų darbo produktyvumo ir darbo užmokesčio
augimą šalyje bei bendrą šalies ūkio pl÷trą. Tokiu būdu švietimo paslaugų kokyb÷s ir prieinamumo
gerinimas tur÷s didelę įtaką aukštesnei gyvenimo kokybei ir socialinei-ekonominei sanglaudai
šalyje.
Profesinio mokymo, valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką įgyvendinančių institucijų
teikiamų paslaugų, socialinių paslaugų ir paslaugų neįgaliesiems kokyb÷s ir prieinamumo pl÷tra
yra ypač reikšminga didinant mažiau išsivysčiusių šalies regionų gyventojų užimtumo lygį ir
socialinę apsaugą. Profesinio mokymo, valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką įgyvendinančių
institucijų teikiamos paslaugos, socialin÷s paslaugos ir paslaugos neįgaliesiems šiuo atveju apima
pirminio profesinio mokymo paslaugas, valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką įgyvendinančių
institucijų teikiamas paslaugas, socialines paslaugas bei neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos
paslaugas.
Vienas svarbiausių Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos
tikslų užimtumo srityje – pritraukti į darbo rinką bei joje išlaikyti daugiau žmonių, užtikrinant
kokybišką ir saugų užimtumą, modernizuojant darbo rinkos ir socialin÷s apsaugos sistemas. Bene
pagrindin÷s šio tikslo siekimo priemon÷s yra susijusios su socialin÷s rizikos asmenų integracijos į
darbo rinką skatinimu pl÷tojant paslaugų infrastruktūrą, didinant jos prieinamumą bei darbo rinkos
institucijų modernizacija ir jų teikiamų paslaugų optimizavimu.
SSGG analiz÷je yra akcentuojama žema profesinio mokymo sistemos, valstyb÷s
užimtumo politiką įgyvendinančių įstaigų infrastruktūros kokyb÷, neleidžianti teikti paslaugų
rinkai, dideli socialinių paslaugų prieinamumo mažesn÷se šalies vietov÷se skirtumai, žemas
profesin÷s reabilitacijos paslaugų ir jų infrastruktūros prieinamumas bei kokyb÷ neįgaliesiems.
Atsižvelgiant į min÷tus trūkumus šioje veiksmų programoje visų pirma numatoma
didinti pirminio profesinio mokymo paslaugų kokybę ir jų prieinamumą. Tai pad÷tų užtikrinti
geresnį profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos suderinamumą, pagerinti darbo j÷gos
kvalifikaciją ir paskatinti ekonomiškai neaktyvius gyventojus įsitraukti į darbo rinką. Šis tikslas
taip pat įtraukia veiksmus, nukreiptus į paslaugų, skirtų paskatinti socialin÷s rizikos asmenų bei
socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją į visuomenę ir darbo
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rinką, kokyb÷s ir prieinamumo pl÷trai. Min÷ti veiksmai apimtų valstyb÷s užimtumo r÷mimo
politiką įgyvendinančių įstaigų infrastruktūros modernizaciją, socialinių paslaugų infrastruktūros
prieinamumo ir kokyb÷s didinimą bei neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos ir kitų paslaugų
neįgaliesiems pl÷trą. Visų socialinių paslaugų kokyb÷s ir prieinamumo gerinimas yra itin
reikšmingas siekiant pagrindinio šalies užimtumo politikos tikslo – užtikrinti kokybišką ir socialiai
saugų užimtumą. Pastarasis yra neatskiriamas socialin÷s ir ekonomin÷s šalies sanglaudos
elementas.
Šios veiksmų programos investicijos, nukreiptos į švietimo, valstyb÷s užimtumo
r÷mimo politiką įgyvendinančių institucijų teikiamų paslaugų, socialinių paslaugų ir paslaugų
neįgaliesiems kokyb÷s ir prieinamumo gerinimą pirmiausiai tobulinant paslaugų infrastruktūrą,
papildys (bet nepakeis) Žmonių išteklių pl÷tros veiksmų programoje numatytas mokymosi visą
gyvenimą intervencines priemones, nukreiptas į mokymosi turinio ir kokyb÷s gerinimą.
Prieinamų ir aukštos kokyb÷s viešųjų sveikatos priežiūros, švietimo, valstyb÷s
užimtumo r÷mimo politiką įgyvendinančių institucijų teikiamų paslaugų socialinių paslaugų ir
paslaugų neįgaliesiems pl÷tra šalyje (ir ypač mažiau išsivysčiusiose šalies vietov÷se) prisid÷s prie
didesn÷s socialin÷s ir ekonomin÷s sanglaudos pl÷tojant sveikesnę ir darbingesnę, kvalifikuotą ir
socialiai užtikrintą vietos darbo j÷gą. Investicijos į aukščiau įvardintas esmines viešąsias paslaugas
pad÷s geriau išnaudoti vietos darbo rinkos potencialą, išsaugant ir sukuriant naujas darbo vietas.
Investuojant į šių viešųjų paslaugų infrastruktūros pl÷trą taip pat bus vystomos inovatyvios
priemon÷s viešųjų paslaugų srityje (pvz., el. paslaugų pl÷tra), pad÷siančios siekti šio veiksmų
programos tikslo.
Veiksmų programos tikslas užtikrinti prieinamas ir aukštos kokyb÷s esmines viešąsias
sveikatos priežiūros, švietimo, valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką įgyvendinančių institucijų
teikiamas paslaugas, socialines paslaugas ir paslaugas neįgaliesiems bus įgyvendinamas pagal 3.2
prioritetą „Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialin÷
infrastruktūra“.
2.1.4 Trečiasis veiksmų programos tikslas – siekti geresn÷s aplinkos kokyb÷s, ypatingą d÷mesį
skiriant energijos panaudojimo efektyvumui didinti
Aplinkos kokyb÷ –kokybiškos vandens tiekimo, nuotekų ir atliekų tvarkymo sistemos,
gera oro kokyb÷, efektyviai gaminami ir vartojami energijos ištekliai – yra vienas svarbiausių
gyvenamosios ar investavimo vietos pasirinkimo veiksnių.
Vienas Bendrijos strategin÷se gair÷se 2007–2013 m. akcentuojamų prioritetų –
stiprinti aplinkosaugos ir ekonomikos augimo teigiamą sąveiką. Gair÷se teigiama, kad
aplinkosaugos investicijos gali būti naudingos visam ūkiui trim aspektais: jos gali užtikrinti ilgalaikį
ekonominio augimo darnumą, sumažinti ūkio išor÷s išlaidas aplinkai (pvz., sveikatos sistemos
išlaidas, išvalymo išlaidas ar susigrąžinamas žalos atlyginimo išlaidas) ir skatinti naujoves bei darbo
vietų kūrimą.
Nacionalin÷je Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje, be kitų, akcentuojamas
šis mikroekonomin÷s politikos tikslas – skatinti tvarų išteklių naudojimą ir stiprinti aplinkos
apsaugos ir augimo sąveiką. Siekiant jo, numatoma tobulinti aplinkos oro kokyb÷s vertinimo ir
valdymo sistemą, plačiai diegti ir ekonomiškai skatinti švarius, moderniomis technologijomis
pagrįstus gamybos būdus, skatinti efektyviau vartoti energiją, išsaugoti kraštovaizdžio ir biologinę
šalies įvairovę.
Aplinkosaugos investicijos Lietuvoje vis dar n÷ra pakankamos. Kalbant apie šalies
aplinkos gerinimą, ypač ryškus infrastruktūros trūkumas tiek vandens tiekimo ir nuotekų valymo,
tiek atliekų tvarkymo, tiek oro kokyb÷s gerinimo, tiek aplinkos monitoringo ir taršos kontrol÷s
srityse. Be to, energija yra vartojama neefektyviai, eksploatuojant neekonomiškus visuomenin÷s
paskirties pastatus, nepakankamai panaudojamas šalyje esantis atsinaujinančių energijos išteklių
potencialas.
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Atsižvelgiant į šias problemas Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje numatoma
siekti geresn÷s aplinkos kokyb÷s, ypatingą d÷mesį skiriant energijos panaudojimo efektyvumui
didinti. Vienas svarbiausių efektyvaus ES struktūrin÷s paramos panaudojimo tikslų – užtikrinti, kad
ES investicijomis skatinamas ūkio augimas atitiktų darnaus vystymosi principus. Spartaus
ekonomikos augimo derinimas su sveikos aplinkos išsaugojimu yra nelengvai išsprendžiamas
uždavinys, ir dažniausiai visuomen÷ linkusi pagrindinį prioritetą suteikti ekonominių problemų
sprendimui, kuris paprastai padaromas aplinkos kokyb÷s sąskaita. Dabartiniame Lietuvos raidos
etape itin svarbu laiku įgyvendinti efektyvias aplinkos apsaugos priemones ir mažinti neigiamą
energijos ir kitų gamtos išteklių naudojimo bei ūkin÷s veiklos poveikį aplinkai, nes susikaupusių
aplinkos problemų sprendimas kainuoja daug brangiau nei jų prevencija ir anksčiau ar v÷liau
pradeda stabdyti patį ekonomikos augimą. Tod÷l siekiant užtikrinti geresnę aplinkos kokybę ir
darnų gamtos išteklių panaudojimą prioritetas turi būti skiriamas geresnei vandens ir oro kokybei,
kokybiškesniam atliekų tvarkymui, efektyvesnei energijos gamybai ir jos vartojimui,
atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimui.
Veiksmų programos tikslas – siekti geresn÷s aplinkos kokyb÷s, ypatingą d÷mesį
skiriant energijos panaudojimo efektyvumui didinti – bus įgyvendinamas pagal 3.3 prioritetą
„Aplinka ir darnus vystymasis“.
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2.2 1 PRIORITETAS. VIETINö IR URBANISTINö PLöTRA, KULTŪROS
PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO
PLöTRAI
Prioriteto aprašymas
Šis pirmasis veiksmų programos prioritetas apima visą kompleksą veiksmų,
vienijamų vieno siekio – paskatinti efektyvų vietos potencialo panaudojimą ūkio pl÷trai. Šiuo
atveju vietos potencialas apimtų tokius esminius SSGG analiz÷je identifikuotus veiksnius, kaip
turtingas kultūros paveldo ir gamtos išteklių potencialas, tolygus miestų išsid÷stymas bei kaimo
vietov÷se sutelkti žem÷s ūkio veikloje užimti žmogiškieji ištekliai, kurie yra vienas esminių laisvos
darbo j÷gos rezervų. Be to įgyvendinant šį prioritetą – užtikrinti darnią, visavertę ir sveiką aplinką
žmogui dirbti ir gyventi (pastaruoju aspektu svarbus ir šiltas, ekologiškas bei kokybiškas būstas) gamtos ir kultūros vertybių bei gamtinių resursų išsaugojimas sudarys patrauklias sąlygas
pažintinio turizmo pl÷trai, taip pat prisid÷s prie tolesnio miestų ir kaimo vietovių vystymosi.
Taigi šiame prioritete galima išskirti šiuos uždavinius:
1. Sumažinti pagrindinių ir likusių šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokyb÷s
skirtumus ypatingą d÷mesį skiriant būsto sąlygų pagerinimui.
2. Sudaryti prielaidas spartesnei ūkin÷s veiklos diversifikacijai kaimo vietov÷se.
3. Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius,
kultūros paveldą bei sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui.
4. Paskatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių bei kraštovaizdžio ir
biologin÷s įvairov÷s) išsaugojimą, sudarant sąlygas efektyviam jų pritaikymui
gyventojų ir ūkio reikm÷ms.
Visi šie uždaviniai yra tarpusavyje glaudžiai susiję, nes pagrindinių ir likusių šalies
miestų gyvenimo aplinkos ir kokyb÷s skirtumų mažinimas teigiamai veiks ūkin÷s veiklos
diversifikaciją aplinkin÷se kaimo vietov÷se. Tuo tarpu išsaugotas gamtos, kultūros ir istorijos
paveldas yra neatsiejamas gyvenimo kokyb÷s elementas. Be to, jo, taip pat išsaugotų gamtos
išteklių pritaikymas ekonominei veiklai, visų pirma turizmui, bus svarbus ekonomin÷s veiklos
skurdesn÷se šalies vietov÷se gaivinimo šaltinis. Nuoseklumo d÷lei toliau prioritetas pristatomas
pagal šias uždaviniais išskirtas investavimo kryptis, atskirai išskiriant būsto pl÷trą problemin÷se
teritorijose, kuri bus vykdoma kaip sudedamoji integruotų urbanistin÷s pl÷tros veiksmų dalis.

Pagrindinių ir likusių šalies gyvenimo aplinkos ir kokyb÷s skirtumų miestų mažinimas
Kaip buvo nustatyta šio prioriteto analiz÷s dalyje, tolygus miestų išsid÷stymas sudaro
geras sąlygas sanglaudai šalyje siekti. Šiuo atveju, remiantis Bendrijos strategin÷mis gair÷mis,
sanglauda suprantama plačiai: ne tik kaip atskirų Lietuvos vietovių ekonominių ir socialinių
rodiklių supanaš÷jimas, bet ir kaip sunkiau išreiškiamas teritorin÷s sanglaudos aspektas, tai yra
šalies vietovių gyvenimo aplinkos ir kokyb÷s užtikrinimas, palankių prielaidų asmens ir
bendruomen÷s visuomeninei ir ekonominei veiklai jose sudarymas. Gyvenimo aplinkos ir kokyb÷s
gerinimas ne tik pad÷s išlaikyti esamus žmogiškuosius išteklius, vykdys pastarųjų emigracijos
prevencijos priemones, tačiau ir bus ilgalaik÷ investicija siekiant pritraukti aukštos kvalifikacijos
darbo j÷gą, tokiu būdu skatinant mažesnių šalies miestų verslo konkurencingumą ir jų ūkio augimą.
Siekiant paskatinti miestų konkurencingumą ir jų ūkio pl÷trą, Bendrijos strategin÷se
gair÷se 2007–2013 m. išskiriamos trys prioritetin÷s veiksmų grup÷s. Pirma, išskirtini veiksmai,
šalies miestus formuojantys kaip regionin÷s pl÷tros variklius. Pagrindinis d÷mesys šiuo atveju
skiriamas miestų konkurencingumui didinti pl÷tojant klasterizaciją, skatinant verslumą, inovacijas ir
vystant paslaugų sektorių. Šiuo požiūriu ypač svarbu į miestus pritraukti aukščiausios kvalifikacijos
darbuotojus ir aukštų technologijų įmones. Antra, tur÷tų būti atliekami veiksmai, skatinantys vidinę
sanglaudą pažeistose miesto teritorijose. Šie veiksmai visų pirma tur÷tų būti nukreipti į miestų
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teritorijų fizin÷s aplinkos atkūrimą ir jos kokyb÷s gerinimą. Tokiu būdu būtų gerinama ne tik atskirų
pažeistų miesto teritorijų situacija, tačiau ir mažinamas spaudimas perd÷tam miesto pl÷timuisi, kurį
skatina gyventojų geresn÷s gyvenimo kokyb÷s poreikis. Galiausiai trečia veiksmų grup÷ apimtų
veiksmus, nukreiptus į labiau subalansuotą, policentrinę šalies pl÷trą. Šios grup÷s veiksmai yra
susiję su šalies miestų tinklo vystymu, ypač ryšių tarp pagrindinių ir likusių šalies miestų pl÷tojimu.
Tai reikalauja strateginių veiksmų nustatant ir stiprinant šalies augimo centrus, kuriuos jungtų ne tik
fiziniai (infrastruktūra, informacin÷s technologijos, kt.), bet ir žmogiškieji (bendradarbiavimo
skatinimo veiksmai, kt.) ryšiai. Taip pat šiuo atveju svarbu suvokti abipusę miesto ir kaimo vietovių
pl÷tros sąveiką: iš vienos pus÷s, augimo centrų pl÷tra teigiamai veikia aplinkinių teritorijų ir visos
šalies subalansuotą ekonominę pl÷trą; iš kitos, kaimo vietov÷s šalies mastu yra svarbios d÷l savo
turimų gamtos, kultūros ir rekreacinių išteklių. Taigi mažinant pagrindinių ir likusių šalies miestų
gyvenimo aplinkos ir kokyb÷s skirtumus turi būti atliekami integruoti veiksmai, atsižvelgiant tiek į
miesto, tiek į kaimo vietovių tolygią pl÷trą.
Pagal šį prioritetą sujungiamos visos trys anksčiau minimos Bendrijos strategin÷se
gair÷se 2007–2013 m. išskirtos veiksmų grup÷s, ypatingą d÷mesį skiriant investicijoms į miesto
aplinkos, bendruomenin÷s ir transporto infrastruktūros prieinamumo didinimą ir kokyb÷s gerinimą,
nuo kurio ilguoju laikotarpiu didžiąja dalimi priklausys mažesnių šalies miestų konkurencingumas
ir jų ūkio pl÷tra.
Miestuose iškyla daugiausia aplinkos problemų, tačiau jie taip pat yra ekonomin÷
varomoji j÷ga, vieta, kurioje vyksta komercin÷ veikla ir investuojama. Keturi iš penkių Europos
piliečių gyvena miesto zonose ir jų gyvenimo kokybei tiesioginę įtaką daro miesto aplinkos būkl÷.
Vienos esminių aplinkos problemų, su kuriomis susiduria šalies miestų zonos (ypač pramonin÷s),
yra prastos kokyb÷s užstatyta aplinka, apleista žem÷, neigiamus padarinius keliantis miestų
pl÷timasis. Integruotas šių ir kitų susijusių miesto aplinkos problemų sprendimas padidintų vietos
investicinį ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą, o tai teigiamai atsilieptų vietos paslaugų pl÷trai ir
gyvenimo kokyb÷s augimui, mažintų neribotą miestų ir aplinkinių jų teritorijų pl÷timąsi ir tokiu
būdu sukurtų reikiamas sąlygas subalansuotai ekonominei pl÷trai ateityje.
Plačiai socialinei sanglaudai skatinti ypač reikšminga yra bendruomenin÷s
infrastruktūros pl÷tra. Bendruomenin÷s infrastruktūros modernizavimas prisid÷tų prie Bendrijos
strategin÷se gair÷se 2007–2013 m. akcentuojamos kultūrin÷s integracijos skatinimo: viešųjų erdvių
atnaujinimas ir pl÷tra, organizuojami kultūriniai renginiai, parodos, koncertai, padid÷jęs muziejų ir
bibliotekų prieinamumas sudarytų palankias sąlygas išlaikyti esamą ir pritraukti naują kvalifikuotą
darbo j÷gą, taip pat sustiprintų vietos gyventojų tapatumą ir svariai prisid÷tų prie jų bendruomeninių
poreikių tenkinimo. Be to, kaip akcentuojama Bendrijos strategin÷se gair÷se 2007–2013 m., tiek
miesto aplinkos gerinimas, tiek bendruomenin÷s infrastruktūros pl÷tra gal÷tų teigiamai prisid÷ti
mažinant nusikalstamumą miestuose. Pavyzdžiui, organizacijos Urban Audit atliktoje
keliasdešimties Europos miestų apklausoje apie vietos gyventojų gyvenimo kokyb÷s suvokimą
teigiama, kad egzistuoja stiprus miesto švaros ir saugumo ryšys – dauguma švariais pripažintų
miestų gyventojų buvo pripažįstami ir kaip saugūs. Tod÷l tik÷tina, kad viešųjų erdvių planavimas,
kūrimas ir jų priežiūra, taip pat kultūros paslaugų prieinamumo ir kokyb÷s didinimas gali padidinti
vietos gyventojų saugumo jausmą ir netiesiogiai prisid÷ti prie nusikalstamumo prevencijos šalies
miestuose.
Transportas taip pat yra vienas pagrindinių miesto investicinio ir gyvenamosios
aplinkos patrauklumo elementų. Vystant transporto infrastruktūrą reikia skirti dvi investicijų kryptis
–prieinamumo prie pagrindinių tarpmiestinių ir tarptautinių kelių didinimą ir mobilumo miestų
viduje skatinimą. Prieinamumo prie pagrindinių tarpmiestinių ir tarptautinių kelių didinimo atveju
investicijos skiriamos kelių ir geležinkelių transporto infrastruktūros vystymui. Tuo tarpu šioje
investavimo kryptyje numatomo mobilumo miestų viduje skatinimo atveju intervencin÷s priemon÷s
yra susijusios su vidaus transporto infrastruktūros vystymu. Miestų vidaus viešosios transporto
infrastruktūros vystymas, didindamas vietos verslo ir gyventojų mobilumą, teigiamai veikia miestų
konkurencingumo ir jų ūkio pl÷tros augimą, sukuria palankesnes gyvenimo sąlygas vietos
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gyventojams ir darbo sąlygas verslui. Tod÷l nebuvo atsižvelgta į išankstinio (ex ante) vertinimo
pastabas d÷l struktūrin÷s paramos teikiamos pridedamosios vert÷s skatinant gyventojų mobilumą.
Šio prioriteto kryptis yra URBAN bendrijų iniciatyvos tąsa, tod÷l gyvenimosios
aplinkos ir kokyb÷s patrauklumą pirmiausia numatoma didinti Lietuvos regionin÷s politikos iki
2013 metų strategijoje išskirtuose regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose ir
Vyriausyb÷s 2007 m. sausio m÷n. 31d. Nr.112 nutarimu išskirtose problemin÷se teritorijose),
pagrindinį d÷mesį kreipiant į kompleksinį gyvenimo kokyb÷s gerinimą, siekiant mažinti teritorinius
gyvenimo kokyb÷s skirtumus. Atsižvelgiant į regioninių ekonomikos augimo centrų ir probleminių
teritorijų miestų urbanistin÷s pl÷tros programas, šioje prioriteto investavimo kryptyje numatoma
įgyvendinti dvejopo pobūdžio priemones:
1. Regioninių ekonomikos augimo centrų ir probleminių teritorijų gyvenimo aplinkos ir
kokyb÷s gerinimas pl÷tojant miesto aplinkos, viešojo transporto ir bendruomen÷s
infrastruktūrą.
2. Naujų inovatyvių vietos gyventojų bendruomen÷s iniciatyvų, nukreiptų į gyvenimo
aplinkos ir kokyb÷s gerinimą, skatinimas.

Pirma, gerinant regioninių ekonominio augimo centrų gyvenimo aplinką ir kokybę
labai svarbu tinkamai valdyti urbanistin÷s pl÷tros procesus numatant kompleksinius gyvenimo
aplinkos ir kokyb÷s gerinimo projektus. Ypatingas d÷mesys šioje investavimo kryptyje tur÷tų būti
skiriamas miesto aplinkos infrastruktūros gerinimui, tai yra esamų pramoninių ir kitų pažeistų
(apleistų) teritorijų regeneracijai, miesto aplinką darkančių pastatų pašalinimui, komercinių centrų,
verslo inkubatorių ir kitų viešosios miesto aplinkos infrastruktūros, svarbios verslui, regeneracijai.
Šioje investavimo kryptyje numatytos investicijos į miesto aplinkos infrastruktūros gerinimą, taip
pat toliau aprašytos investicijos į miestų traukos centruose esančios verslui reikšmingos
infrastruktūros pl÷trą papildys ir bus suderintos su Ekonomikos augimo veiksmų programos 2.2
prioritete „Palankios sąlygos verslui ir inovacijoms“ numatytomis investicijomis, skirtomis
verslumo ir inovacijų skatinimo infrastruktūros gerinimui.
Numatomos investicijos transporto srityje, skirtos mobilumui miestų viduje skatinti.
Tuo tikslu investicijų transporto srityje priemon÷s apima miestų privažiavimų bei automobilių
stov÷jimo aikštelių tinklo pl÷trą ir modernizaciją, viešojo transporto sistemos prieinamumo
tobulinimą ir pl÷trą, eismo saugumo didinimą, p÷sčiųjų, dviračių takų ir kitų „minkštųjų“ transporto
rūšių infrastruktūros pl÷trą. Pagal šį prioritetą numatyti transporto infrastruktūros pl÷tros projektai
tur÷tų būti įgyvendinami remiantis integruotomis atskirų urbanistinių teritorijų pl÷tros strategijomis,
apimsiančiomis ne tik regioninių ekonomikos augimo centrų, bet ir kitų išskirtose problemin÷se
teritorijose esančių miestų anksčiau įvardintos vidaus transporto infrastruktūros vystymą. Pagal šią
investavimo kryptį numatytos investicijos mobilumo miestų viduje skatinimui papildys ir bus
suderintos su Ekonomikos augimo veiksmų programos 2.4 prioritete „Esmin÷ ekonomin÷
infrastruktūra“ numatytomis kelių ir geležinkelių transporto infrastruktūros vystymo intervencin÷s
priemon÷mis. Tik÷tina, kad viena kitą papildančios investicijų į transportą kryptys tur÷s didesnį
bendrą teigiamą poveikį gerinant susisiekimo tinklo kokybę šalyje.
Socialin÷ sanglauda šioje investavimo kryptyje užtikrinama pl÷tojant bendruomen÷s,
tai yra miestų traukos centrų ir kultūros, infrastruktūrą. Traukos centrų infrastruktūros pl÷trai
numatomos priemon÷s, pad÷siančios atnaujinti viešąją poilsio, laisvalaikio ir sporto infrastruktūrą,
ypač esančią šalia regioninių ekonomikos augimo centrų vystymuisi svarbių investavimo vietovių
ar objektų. Siekiant užtikrinti, kad maž÷tų šalies regionų ir jų viduje esantys kultūros paslaugų
prieinamumo ir kokyb÷s skirtumai,, pagal šį prioritetą numatoma modernizuoti kultūros įstaigų, –
kultūros centrų, muziejų ir viešųjų bibliotekų, – tenkinančių bendruomen÷s poreikius,
infrastruktūrą.
Atkreiptinas d÷mesys, jog pl÷tojant miesto aplinkos ir bendruomen÷s infrastruktūrą
tur÷tų būti siekiama kiek įmanoma renovuoti esamus, o ne statyti naujus pastatus. Tai yra ypač
svarbu siekiant išvengti neigiamų urbanistin÷s pl÷tros padarinių miestų gyvenamajai aplinkai, kai
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didel÷ infrastruktūros dalis lieka nenaudojama, apleista ir tokiu būdu tiek darkomas miesto estetinis
vaizdas, tiek palaikomas neefektyvus jo erdvių išnaudojimas.
Kaip jau min÷ta, antra svarbi šio prioriteto investavimo sritis yra gyvenamosios
aplinkos gerinimo skatinimas teikiant paramą inovatyvioms vietos gyventojų bendruomen÷s
iniciatyvoms. Pastarosios, remiantis kitų šalių turima patirtimi, gal÷tų apimti integruotus veiksmus
trijose pagrindin÷se srityse: miestų ir aplinkinių teritorijų konkurencingumo skatinimą; vietos
socialinių problemų sprendimą bei fizin÷s infrastruktūros ir aplinkos kokyb÷s gerinimą. Tokių
integruotų veiksmų pavyzdžiai gal÷tų būti inovatyvių smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo,
gyventojų verslumo didinimo būdų paieška, nusikalstamumo prevencijos priemon÷s, vietos
patrauklumo verslui skatinimas per reklamos, viešųjų ryšių kampanijas, kultūrin÷s, laisvalaikio,
sporto veiklos vystymas, šaligatvių, parkų, įvažiavimų ir kitų viešųjų erdvių priežiūra ir pl÷tot÷,
kraštovaizdžio tvarkymas, aplinkos taršos mažinimo, taip pat kitos bendruomen÷s iniciatyvos bei
kitos čia neišskirtos priemon÷s. Tokiu būdu skatinant inovatyvių vietos bendruomenių iniciatyvų
kūrimąsi siekiama užtikrinti vietos poreikių tenkinimą, bendruomeninę gyventojų integraciją ir jų
veiklos pl÷trą.
Atsižvelgiant į išankstinio (ex ante) vertinimo pastabas, daug d÷mesio bus skiriama
verslui reikšmingos viešosios miesto aplinkos infrastruktūros pl÷tros priemonių derinimui su verslo
skatinimo vietos bendruomen÷s iniciatyvomis. Taigi siekiama prisid÷ti prie veiklos sąlygų
smulkioms ir vidutin÷ms bei naujai įsteigtoms įmon÷ms gerinimo.
Anksčiau minimas investicijas, remiantis pagrindin÷mis nacionalin÷s regionin÷s
politikos nuostatomis, daugiausia numatoma nukreipti į septynių miestų – regioninių ekonomikos
augimo centrų – kompleksinę pl÷trą. Išimtis bus investicijos į probleminių teritorijų gyvenamosios
aplinkos ir būsto pl÷trą. Toks investicijų sutelkimas pad÷s įgyvendinti Lietuvos regionin÷s politikos
iki 2013 metų strategiją, numatančią, jog pl÷tros laikotarpiu iki 2013 metų pagrindin÷ ilgalaikio
ekonomikos augimo užtikrinimo ir socialin÷s sanglaudos skatinimo šalyje priemon÷ bus septynių
regioninių ekonomikos augimo centrų kompleksin÷ pl÷tra. Ši nuostata atitinka Europos Komisijos
priimtos Trečiosios socialin÷s ir ekonomin÷s sanglaudos ataskaitos siūlymuose tuometin÷ms
valstyb÷ms kandidat÷ms pateikiamą vieną iš uždavinių, susijusių su pl÷tra – vengti per didelio
investicijų sutelkimo esamuose augimo centruose, kuriuose artimiausioje ateityje poveikis
ekonominei veiklai gali būti didžiausias, tačiau ilgalaik÷je perspektyvoje gali kenkti darniam
vystymuisi. Toks investicijų nukreipimas prisid÷s prie pagrindinio veiksmų programos tikslo
(vizijos) – spartaus ekonomikos augimo teikiamos naudos pasiekiamumo visiems Lietuvos
gyventojams. Be to, šioje investavimo kryptyje numatytos dvejopo pobūdžio priemon÷s bus
įgyvendinamos atsižvelgiant į kiekvieno regioninio ekonomikos augimo centro poreikius. Tod÷l
šioje veiksmų programoje yra laikomasi išankstiniame (ex ante) vertinime akcentuotos nuostatos
ekonominio diversifikavimo skatinimo strategijas derinti su vietos ir regioniniais poreikiais.
Siekiant šios investavimo krypties tikslų be jau pamin÷tų svarbu įgyvendinti ir kitas
integruotų urbanistin÷s pl÷tros veiksmų priemones, apimančias Žmogiškųjų išteklių veiksmų
programoje numatytus 1.1 „Kokybiško užimtumo ir socialin÷s įtraukties“, 1.2 „Mokymosi visą
gyvenimą“, Ekonomikos konkurencingumo veiksmų programoje numatytus 2.2 „Palankių sąlygų
verslui ir inovacijoms“, 2.3 „Informacin÷s visuomen÷s visiems“ ir 2.5 „Transeuropinių transporto
tinklų pl÷tros“, taip pat šioje Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje numatytus 3.1 „Viešųjų
paslaugų kokyb÷s ir prieinamumo: sveikatos, švietimo ir socialin÷s infrastruktūros“, 3.3. „Aplinkos
ir darnaus vystymosi“ prioritetus. Svarbu pažym÷ti, kad kituose šios ir kitų veiksmų programų
prioritetuose numatytų intervencijos priemonių įgyvendinimas papildys, tačiau nepakeis pagal šį
prioritetą numatytų investavimo krypčių. Integruotų urbanistin÷s pl÷tros veiksmų atlikimas
tarpusavyje derinant keletą viena kitą papildančių investicijų sričių leis pasiekti didesnio teigiamo
poveikio mažinant pagrindinių ir likusių šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokyb÷s skirtumus .
Mažinant pagrindinių ir likusių šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokyb÷s skirtumus
pagal šią investavimo kryptį taip pat siekiama skatinti vietos valdžios bendradarbiavimą su
aplinkinių miestų, taip pat regioninių ekonomikos augimo centrų atitinkamomis struktūromis tiek
vykdant bendrus veiksmus, tiek keičiantis turima patirtimi ir geros praktikos pavyzdžiais. Kaip
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teigiama Komisijos darbo dokumente „Sanglaudos politika ir miestai: miestų pagalba skatinant
augimą ir darbo vietų kūrimą regionuose“, daugiašalis ir aktyvus bendradarbiavimas d÷l didesnio
teigiamo poveikio paskatintų mažesnių šalies miestų ekonomin÷s veiklos pl÷trą ir prisid÷tų prie jų ir
pagrindinių miestų skirtumų mažinimo. Šiuo atveju ypatingas d÷mesys tur÷tų būti skiriamas
projektams, kurių įgyvendinimas regioniniuose pl÷tros centruose teigiamai veiktų aplinkines
savivaldybes, sujungiant ir derinant vietos valdžios struktūrų gyvenimo aplinkos ir kokyb÷s
gerinimo pastangas. Glaudesnis vietos valdžios ir atitinkamų aplinkinių miestų bei regionų
struktūrų bendradarbiavimas, nuoseklesn÷s urbanistin÷s pl÷tros strategijos pl÷tot÷ ir didesn÷
urbanistin÷s pl÷tros veiksmų integracija gali būti pasiekti derinant šio prioriteto veiksmus su
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 1.4 prioritete „Administracinių geb÷jimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ ir Ekonomikos augimo veiksmų
programos 2.3 prioritete „Informacin÷ visuomen÷ visiems“ (šiuo atveju – investicijos į IT valdymo
sistemų diegimą viešajame sektoriuje) numatytomis valdžios sektoriaus pl÷tros intervencin÷mis
priemon÷mis.

Būsto modernizavimas siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą
Numatomos trys esmin÷s investavimo į būsto pl÷trą kryptys:
1. Daugiabučių namų energijos vartojimo efektyvumo didinimas.
2. Daugiabučių namų atnaujinimas problemin÷se teritorijose, pirmiausia didinant jų
energijos vartojimo efektyvumą.
3. Socialinio būsto pl÷tra ir jo kokyb÷s gerinimas problemin÷se teritorijose.
Senstant gyvenamųjų namų fondui ir brangstant energijos ištekliams, vis aktualesn÷
tampa racionalaus energijos vartojimo problema. Jos negali išspręsti pavieniai butų savininkai:
reikia kompleksiškai atnaujinti daugiabučius namus, bendrabučius, socialinio būsto fondą.
Būtina pamin÷ti ir tai, kad, pagal Europos Komisijos studijoje „Europos regionai
2020“ pateikiamą Energetinio pažeidžiamumo indeksą Lietuva priskiriama prie energetiškai
pažeidžiamų valstybių grup÷s.
Lietuvoje investicijų į daugiabučių namų modernizavimą poreikis yra ypač didelis. Iki
2020 metų reik÷tų atnaujinti 24 000 daugiabučių namų visoje šalyje. 2005–2008 m. laikotarpiu
atnaujinta tik apie 500 daugiabučių gyvenamųjų namų. Didel÷ dalis renovuotinų pastatų –
sovietin÷s statybos stambiaplokščiai namai, kurie yra ypač neekonomiški energijos vartojimo
požiūriu.
Pirmoji investavimo į būsto pl÷trą kryptis sieks geresn÷s gyvenimo kokyb÷s,
racionalaus energijos išteklių naudojimo, skatinant daugiabučių namų butų ir kitų patalpų
savininkus atnaujinti daugiabučius namus. Atnaujinant ir modernizuojant gyvenamuosius
daugiabučius namus, taip pat bendrabučius, visų pirma numatoma daug d÷mesio skirti energijos
taupymo priemonių įgyvendinimui. D÷l sumaž÷jusių mokesčių už šilumą taip pat bus pagerinta
gyventojų socialin÷-ekonomin÷ pad÷tis ir sumažintos valstyb÷s biudžeto l÷šos, skiriamos būsto
išlaikymui subsidijuoti. Be to, energijos sąnaudų mažinimas leistų sumažinti CO2 išmetimus į
atmosferą ir tai būtų svarbus žingsnis įgyvendinant Kioto protokolo reikalavimus
Veiksmai pagal šią investavimo į būstą kryptį bus derinami su antra ir trečia kryptimis,
kuriose numatoma daug d÷mesio skirti būsto pl÷trai problemin÷se teritorijose.
Būsto sąlygų ir gyvenamosios aplinkos gerinimas problemin÷se teritorijose yra
svarbus veiksnys, skatinantis socialinę-ekonominę sanglaudą. Būsto pl÷tros visų pirma siekiama
tose teritorijose, kuriose esančios mažos būstų kainos ir išliekančios socialin÷s-ekonomin÷s
problemos byloja apie ribotą būsto paklausą ir patrauklumą gyventi – šiuo atveju Vyriausyb÷s 2007
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m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 pripažintose problemin÷se teritorijose, išskirtose pagal kriterijus,
nustatytus Vyriausyb÷s 2003 m. balandžio 8 d. nutarime Nr. 428 ir atitinkančius 1828/2006
Reglamento 47 straipsnio kriterijus:
– aukštas skurdo ir nedarbo lygis;
– aukštas ilgalaikio nedarbo lygis.
Šios konkrečios, problemin÷mis teritorijomis laikomos savivaldyb÷s prival÷s išskirti
investicijoms į būstą tinkamas vietoves, tai yra aiškiai apibr÷žtas ne mažiau kaip 1500 gyventojų
turinčias savo teritorijos dalis, atitinkančias žemo būsto kainų lygio kriterijų pagal 1828/2006
Reglamento 47 straipsnį ir kuriose šios programos l÷šomis bus investuojama į būsto pl÷trą.
Išskirtose investicijoms į būstą tinkamose problemin÷se teritorijose būsto pl÷tra yra
problemiška ne tik d÷l to, kad patys gyventojai d÷l sunkių socialinių-ekonominių sąlygų nepaj÷gia
renovuoti esamo būsto, tačiau ir d÷l to, kad atlikta renovacija nedidina jų turimo būsto vert÷s, kaip
yra kitose šalies teritorijose. Tad pagal anksčiau pateikiamus kriterijus išskirtose investicijoms į
būstą tinkamose problemin÷se teritorijose neveikia rinka, d÷l to reikalingas valstyb÷s įsikišimas ir
papildomos Europos regionin÷s pl÷tros fondo investicijos.
Atsižvelgiant į tai, kad sąlygų pablog÷jimas labiausiai pastebimas daugiabučiuose
namuose, ypač bendrabučio tipo, svarbiausias antrosios investavimo į būsto pl÷trą krypties tikslas –
atnaujinti problemin÷se teritorijose esančius daugiabučius namus pirmiausia gerinant energijos
vartojimo efektyvumą lemiančias jų savybes.
Antrosios krypties investicijos bus skiriamos daugiabučiams namams, pastatytiems iki
1993 metų, atnaujinti, prieš tai pagal vietov÷s socialin÷s-ekonomin÷s bei demografin÷s raidos
prognozę įvertinus jų naudojimo perspektyvą. Antrąją investicijų į būstą kryptį papildys šios
veiksmų programos 3.3 prioritete „Aplinka ir darnus vystymasis“ numatytos energijos vartojimo
efektyvumo didinimo intervencin÷s priemon÷s, nukreiptos į energijos vartojimo efektyvumą kitose
nei šioje investavimo kryptyje išskirtose investicijoms į būstą tinkamose problemin÷se teritorijose.
Trečiosios investavimo į būsto pl÷trą krypties pagrindinis tikslas – pl÷tojant socialinio
būsto fondą aprūpinti būstu mažas pajamas gaunančius namų ūkius. Lietuvoje šiuo metu
įregistruota per 13 000 namų ūkių, pretenduojančių į socialinį būstą, iš jų apie 1500 gyvena
investicijoms į būstą tinkamose problemin÷se teritorijose. Socialinio būsto fondo pl÷tra pagal šią
kryptį bus vykdoma socialinio būsto reikm÷ms pritaikant tinkamus esamus pastatus, pirmiausia
bendrabučio tipo daugiabučius namus. Šie veiksmai bus derinami su antroje investavimo į būsto
pl÷trą kryptyje numatytomis priemon÷mis. Investuojant bus siekiama padidinti socialinio būsto
fondą, užtikrinant kad socialinio būsto poreikis bus patenkinamas ne mažiau kaip 90 procentų
investicijoms į būstą tinkamose problemin÷se teritorijose esančių namų ūkių. Atkreiptinas d÷mesys,
kad dalis socialinio būsto tur÷s būti pritaikyta žmon÷ms su specialiais poreikiais.
Investicijos į būsto pl÷trą ne tik sumažins energijos suvartojimą ir teigiamai atsilieps
aplinkos kokyb÷s gerinimui, bet ir teiks realią socialinę-ekonominę naudą. Pirma, investicijos į
būstą sukurs papildomas darbo vietas daliai tų vietovių gyventojų, įtraukiant juos į daugiabučių
gyvenamųjų namų modernizavimo ar pastatų pritaikymo socialin÷ms reikm÷ms darbus. Antra,
min÷ti darbai gali teigiamai prisid÷ti prie įmonių veiklos pl÷tros. Trečia, tik÷tina, kad investicijos į
būsto pl÷trą mažins apleistų vietovių gyventojų socialinę atskirtį ir jų emigraciją. Ketvirta, d÷l
padid÷jusio energinio efektyvumo sutaupytos valstyb÷s biudžeto l÷šos, kaip kompensacijos už
šilumą skiriamos mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams, gal÷s būti nukreiptos į gyvenimo
aplinkos ir kokyb÷s gerinimą ar kitas sanglaudą skatinančias sritis.
Kaip min÷ta, antra ir trečia investavimo į būstą kryptys bus įgyvendinamos kartu su
probleminių teritorijų vietovių, taip pat regioninių ekonomikos augimo centrų vystymo procesais,
taip integruojant juos į bendrą šių teritorijų urbanistin÷s pl÷tros programą.
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Atsižvelgiant į išankstinio (ex ante) vertinimo pastabas, šiai prioriteto investavimo
sričiai aktuali šiuo metu rengiama ES iniciatyva JESSICA. JESSICA (Bendra Europos parama
tvariam augimui miestų vietov÷se) – tai Europos Komisijos, bendradarbiaujančios su EIB ir
Europos pl÷tros banko taryba, iniciatyva, skirta tvariosioms investicijoms miestų zonose skatinti. Ši
iniciatyva ypač svarbi tuo, kad leidžia pritraukti papildomas EIB skolintas l÷šas būsto pl÷trai šalyje
finansuoti. Šios prioriteto investavimo krypties įgyvendinimas sukurs prielaidas min÷tos
iniciatyvos, jei bus nuspręsta joje aktyviai dalyvauti, efektyviam veikimui Lietuvoje.

Prielaidų spartesnei ūkin÷s veiklos diversifikacijai kaimo vietov÷se sudarymas
Esant poreikiui mažinti didelę gyventojų priklausomybę nuo žem÷s ūkio ir
žuvininkyst÷s ekonomin÷s veiklos ir švelninti miesto ir kaimo gyvenimo kokyb÷s skirtumus, pagal
šią investavimo kryptį bus siekiama sudaryti prielaidas žem÷s ūkyje ir žuvininkyst÷je dirbančių
asmenų per÷jimui prie ne žem÷s ūkio ar žuvininkyst÷s ekonomin÷s veiklos bei bendro kaimo
gyventojų verslumo skatinimui. Šioje kryptyje bus siekiama nuosekliai papildyti 2007–2013 m.
Lietuvos kaimo pl÷tros programoje numatomas priemones, kurių bendras tikslas – sudaryti sąlygas
naujų darbo vietų kūrimui ne žem÷s ūkio veikloje kaimo vietov÷se. To bus siekiama įgyvendinant
dvejopo pobūdžio priemones:
1. Investicijos į kaimo vietovių viešosios infrastruktūros bei paslaugų, susijusių su verslo
sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, pl÷trą;
2. Kaimo vietovių bendruomen÷s infrastruktūros gerinimas.
Numatoma kaimiškose vietov÷se pl÷toti kaimo viešąją infrastruktūrą, skirtą gyventojų
verslumo skatinimui ir jų užimtumo didinimui. Parama pagal šią priemonę bus teikiama esamų
viešųjų pastatų kaimo vietov÷se modernizavimui ir jų pritaikymui besikuriančiam smulkiam verslui.
Atsižvelgiant į išankstinio (ex ante) vertinimo pastabas, daug d÷mesio bus skiriama vietos verslo
infrastruktūros pl÷tros priemonių derinimui su viešosiomis paslaugomis verslui. Tokiu būdu
investicijos pagal šią priemonę tur÷s sąveiką su pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą
numatomomis remti verslo inkubatorių paslaugomis.
Panašiai kaip ir pirmosios investavimo krypties atveju, siekiant pagerinti gyvenimo
aplinką ir kokybę kaimo vietov÷se pagal šią kryptį taip pat numatoma įgyvendinti priemones,
skirtas bendruomen÷s infrastruktūros pl÷trai. Pastarosios apimtų investicijas į kaimo vietovių
viešųjų erdvių pl÷trą, atnaujinant viešąją poilsio, laisvalaikio, sporto infrastruktūrą, taip pat kultūros
infrastruktūros pl÷trą, modernizuojant vietov÷se esančių kultūros įstaigų, – kultūros centrų, muziejų
ir viešųjų bibliotekų, – tenkinančių bendruomen÷s poreikius, infrastruktūrą.
Tik÷tina, kad anksčiau pateiktos šios investavimo krypties priemon÷s tur÷s teigiamą
poveikį paslaugų prieinamumo pl÷trai kaimo vietov÷se ir sumažins kaimo gyventojų emigracijos
srautus, tokiu būdu sušvelnindamos esamų neigiamų demografinių procesų poveikį kaimo
vietov÷se. Be kitų paslaugų, tik÷tina, kad šios investavimo krypties priemon÷s paskatins gerinti šiuo
metu vis dar ribotą viešųjų sveikatos, švietimo ir socialinių paslaugų kokybę ir jų prieinamumą, ir
tai numatoma finansuoti pagal šios veiksmų programos 3.2 prioritetą „Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir
prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialin÷ infrastruktūra“, o švietimo paslaugų kokyb÷s
gerinimą ir prieinamumo didinimą – ir pagal Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 1.2
prioritetą „Mokymasis ir kvalifikacijos tobulinimas, mokymasis visą gyvenimą“.
Nurodytoms priemon÷ms įgyvendinti gal÷s būti pritaikyti tik pastatai bei teritorijos,
nuosavyb÷s ar patik÷jimo teise valdomi pareišk÷jų (savivaldybių) ar perduoti valdyti jų įsteigtoms
įstaigoms ar organizacijoms, taip pat kaimo bendruomen÷ms, vietin÷ms veiklos grup÷ms.
Investuojant pagal šią kryptį taip pat būtų sprendžiama nenaudojamų ar iš dalies naudojamų pastatų
ar teritorijų kaimo vietov÷se pritaikomumo problema.
Kaip ir pirmosios šio prioriteto investavimo krypties atveju, gerinant kaimo viešąją
infrastruktūrą bei paslaugas taip pat bus siekiama skatinti vietos valdžios bendradarbiavimą su
aplinkinių miestų bei regioninių ekonomikos augimo centrų atitinkamomis struktūromis. Tokiu
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būdu projektai, integruotai įgyvendinami keliose vietov÷se, sujungiant ir derinant vietos ir
regionines pastangas, tur÷tų didesnį teigiamą poveikį ūkin÷s veiklos diversifikacijai kaimo
vietov÷se.

Atvykstamojo ir vietos turizmo skatinimas, panaudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą
bei sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui
Siekiant efektyviai ir kompleksiškai panaudoti šalies turizmo potencialą ir pl÷toti
konkurencingus turizmo produktus, turinčius paklausą ir sudarančius sąlygas atvykstamojo ir vietos
turizmo srautų did÷jimui, būtina suformuoti nacionalines turizmo trasas (maršrutus), pl÷toti esamus
ir kurti naujus turizmo traukos centrus, kompleksiškai sujungti visus, ypač gamtos ir kultūros,
potencialius turizmo išteklius. Tuo tikslu išskiriami šie turizmo pl÷tros uždaviniai:
1. Gamtos ir kultūros paveldo požiūriu patraukliausiuose šalies regionuose sukurti
turizmo maršrutų sistemą, integruotai vystant viešąją turizmo infrastruktūrą ir
pritraukiant privačias investicijas;
2. Padidinti turizmo paslaugų/produktų, skirtų užsienio rinkoms, įvairovę ir pagerinti
turizmo paslaugų kokybę;
3. Padidinti Lietuvos turizmo produktų ir paslaugų paklausą užsienio tikslin÷se rinkose.
Lietuvos kultūros ir gamtos turizmo potencialas yra didelis ir patrauklus. Tačiau iki
šiol šis potencialas buvo naudojamas neefektyviai. Kultūros paveldo objektų ir gamtos išteklių
pritaikymas turizmo poreikiams leis sukurti naujus ir pl÷toti esamus turizmo traukos centrus, kurie
savo ruožtu pritrauks didesnį turistų skaičių, pratęs jų buvimo trukmę, įgalins organizuoti poilsio ir
kultūrines išvykas, pritrauksiančias tikslines turistų grupes, ypač iš užsienio. Planinga ir darnaus
vystymo principus atitinkanti turizmo infrastruktūros sistema leis užtikrinti ilgalaikį nacionalinių
ir regioninių parkų gamtos vertybių išsaugojimą ir subalansuotą naudojimą, kartu užtikrins
gamtosaugos sąlygų įgyvendinimą. Kuriant viešąją turizmo infrastruktūrą, sudaromos prielaidos
panaudoti vietinius turizmo išteklius, taip pat išskirtinius regiono gamtos ir kultūros privalumus,
did÷ja regionų patrauklumas turistams, tačiau siekiant užtikrinti ekonominį gyvybingumą, būtina
pritraukti privačias investicijas, nes kompleksinių priemonių įgyvendinimas lems vystomų objektų
gyvybingumą ir patrauklumą ilgu laikotarpiu.
Pasaulin÷s turizmo organizacijos ataskaitos duomenimis, ekologinis (pažintinis)
turizmas per ateinančius 10 metų tur÷tų būti sparčiausiai auganti turizmo veiklų grup÷, o Europos
Sąjungoje jaučiamas didelis natūralios arba mažai pakeistų gamtinių teritorijų trūkumas, tod÷l yra
tikslinga daugiau specializuotis „gamtos turizmo“ srityje, panaudojant sukurtą saugomų teritorijų
sistemą ir ekstensyvų kaimiškų regionų gyvenimo būdą (su archaišku kultūros paveldu ir
tradicijomis) patraukliems turizmo produktams kurti.
Be to, ypatingas d÷mesys turi būti skiriamas didelį gydomųjų išteklių potencialą
turinčių kurortų ir kurortinių teritorijų pl÷trai, jų platesniam pritaikymui turizmo poreikiams, kuriant
naujas pramogų, laisvalaikio praleidimo paslaugas, skirtas įvairių kategorijų turistams,
prisidedančias prie sezoniškumo mažinimo, nes tai leistų pritraukti didesnes pajamas turinčių turistų
grupes.
Siekiant išsaugoti Lietuvos kultūros paveldą ir perduoti jį ateities kartoms kaip tautos
savasties išlikimo garantą, didinti atvykstamąjį ir vietos, dalykinį turizmą, parama bus teikiama
viešųjų paveldo objektų (dvarų, vandens malūnų, karčemų, archeologinių paminklų ir kt.)
restauravimui, buvusių paveldo ir kitų, išliekamąją vertę turinčių, objektų atstatymui (pilių,
tvirtovių, karčemų), kompleksiniam pritaikymui turizmo infrastruktūrai (konferencijų, ekspozicijų,
informacijos, kultūros ir laisvalaikio, SPA paslaugoms ir kt.) ir paslaugoms, pritraukiant privačias
investicijas. Išpl÷tota infrastruktūra ir paslaugos sumažins sezoniškumo įtaką turizmui ir papildomai
pritrauks daugiau pajamų turinčių turistų. Bus sudaromos sąlygos organizuoti įvairius renginius ir
tai savo ruožtu prisid÷s prie Lietuvos, kaip aplankymui patrauklios ir įdomios valstyb÷s, įvaizdžio
gerinimo ir skatins turizmą.
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Viešoji turizmo infrastruktūra įgalina pl÷toti įvairesnius turizmo produktus ir teikti
įvairias turizmo paslaugas, sumažina privataus kapitalo investavimo į turizmo sritį riziką ir sudaro
palankias sąlygas platesniam privataus turizmo paslaugų verslo vystymuisi. Viešosios turizmo
infrastruktūros pl÷tra duoda postūmį alternatyvių verslo rūšių atsiradimui (kaimo turizmui,
amatams, medžiokl÷s ir žūkl÷s turizmui ir kt.), darbo vietų kūrimui su turizmu susijusiose srityse.
Turizmo ir su turizmu susijusių sektorių specifika sudaro didesnes galimybes įsidarbinti jaunimui
regionuose (pristabdyti jaunų asmenų migraciją į didžiuosius miestus ar užsienį), taip pat
sukuriamos darbo vietos asmenims, netenkantiems darbo d÷l kitų sektorių įmonių veiklos
diversifikavimo, gamybos procesų modernizavimo ir pan.
Turizmo sektoriaus pl÷trą varžo aktyvaus poilsio, pramogų ir laisvalaikio
infrastruktūros bei paslaugų trūkumas Lietuvoje. Siekiant sukurti ir išpl÷toti turizmo infrastruktūrą,
į viešąją infrastruktūrą pritraukiant privačias investicijas ir užtikrinant naujų darbo vietų sukūrimą,
bus remiamos priemon÷s, esančios kompleksinių turizmo vystymo programų dalimi, investuojant į
viešosios vandens ar dviračių turizmo trasų (pagal patvirtintą Nacionalinių dviračių trasų specialųjį
planą), p÷sčiųjų takų, paplūdimių, prieplaukų, parkų, poilsio aikštelių, hipodromų (pagal patvirtintą
programą), stovyklaviečių, informacin÷s turizmo infrastruktūros (pvz., pad÷siančios orientuotis
keliaujant po Lietuvą (stendų, nuorodų, kelio ženklų, informacinių prieigos taškų ir pan.) pl÷trą
nacionalin÷s ir regionin÷s reikšm÷s turizmo trasose (maršrutuose). Jūros ir vidaus vandenų
infrastruktūros kūrimas suintensyvins aktyvaus poilsio turizmą, ypač išaugs užsienio turistų
skaičius.
Lietuvoje esančios sezoniškumo problemos sprendimui pasitarnaus s÷kminga pramogų
ir laisvalaikio, įskaitant ir sportin÷s, infrastruktūros pl÷tra bei naujų paslaugų/produktų kūrimas.
Aktyvaus poilsio turistinių trasų ir sporto įrengimai, tokie kaip jachtų ir kitos prieplaukos, sporto
aikštynai, hipodromai, daugiafunkciniai sporto objektai, talpinantys nuo 5000 iki 10000 žiūrovų bei
didesni daugiafunkciniai sporto ir pramogų objektai, būtini vykdyti Lietuvos tarptautinius
įsipareigojimus (susitarimus), kuriuose gal÷tų vykti įvairūs tarptautiniai kultūriniai, pramoginiai,
sporto ir kiti renginiai, taip pat yra sudedamosios pramogų sektoriaus dalys, pritraukiančios turistų
ar pratęsiančios turistų viešnagę ir praplečiančios siūlomų turizmo produktų įvairovę. Lietuvoje
išaugs kultūros ir sporto renginių, skirtų pamin÷ti Lietuvos tūkstantmetį bei kylančių iš Lietuvos
tarptautinių įsipareigojimų, skaičius, tod÷l įvertinus objektų gyvybingumą, būtina optimalaus
dydžio parama tokiems objektams pl÷toti, t.y. tokia, kuri užtikrintų privataus verslo įsitraukimą į
objekto vystymą ir išlaikymą. Numatoma, kad bus finansuojami 2-3 nacionalin÷s svarbos
daugiafunkciniai sporto objektai, kuriems iš viso bus skiriama iki 25 proc. viešajai turizmo
infrastruktūrai skirtų l÷šų.
Šiuo metu trumpas turizmo sezonas neskatina privataus sektoriaus investicijų
regionuose, o vien tik viešosios turizmo infrastruktūros pl÷tra neužtikrins privačių investicijų į
turizmą ir subalansuotos turizmo sektoriaus pl÷tros. Tod÷l turizmo infrastruktūros ir paslaugų pl÷tra
pagal nacionalinius turizmo maršrutus, taikant viešosios ir privačios partneryst÷s principą, skatins
turizmo verslo pl÷trą turizmui patrauklių išteklių turinčiuose regionuose. Bus skatinama išnaudoti
tokias turizmo verslo galimybes, pvz., SPA, dalykinį (konferencijų) turizmą ir kitas sezoniškumą
mažinančias bei privačias investicijas pritraukiančias turizmo veiklas. Siekiant patenkinti
individualiai keliaujančių turistų poreikius ir padidinti jų srauto augimą bei sumažinti atsilikimą nuo
ES vidurkio apgyvendinimo paslaugų srityje, bus remiama turistin÷s klas÷s apgyvendinimo
paslaugų (kempingų, turistin÷s klas÷s viešbučių – vienos ar dviejų žvaigždučių) pl÷tra, tuo pat metu
teikiant paramą viešajai turizmo infrastruktūrai. Svarbus principas, skatinant viešojo sektoriaus
investicijas, yra vietov÷s potencialas pritraukti privačias investicijas ir vengti konkurencijos
iškraipymo. Pagrindinis šio principo tikslas yra skatinti savivaldybių ir privataus sektoriaus
bendradarbiavimą turizmo srityje.
Parama bus skiriama sveikatos gerinimo, aktyvaus poilsio ir laisvalaikio
infrastruktūros statybai ar sutvarkymui/pritaikymui turizmui, įvertinant tokių objektų ir planuojamų
teikti paslaugų trūkumą atitinkamuose turizmo maršrutuose. Siekiant efektyviai spręsti turizmo
infrastruktūros nepakankamumo problemas, siekiama įgyvendinti kompleksinius sprendimus,
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koncentruojant investicijas į daugiausiai turizmo vystymui tinkamų išteklių turinčius regionus, tod÷l
2007–2013 m. pirmiausia numatomos investicijos į šiuos regionus: Šiaur÷s Rytų Aukštaitijos bei
Žemaitijos regionus, Nemuno sl÷nį ir jo artimiausias apylinkes ir kai kuriuos Vidurio Lietuvos
rajonus. Šie regionai, kaip prioritetin÷s rekreacin÷s teritorijos, turinčios didelį rekreacinį potencialą,
yra išskirtos Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane. Į šias prioritetin÷s rekreacines
teritorijas patenka tokie regioniniai augimo centrai, kaip Alytaus miesto savivaldyb÷, Taurag÷s
rajono savivaldyb÷, Telšių rajono savivaldyb÷, Utenos rajono savivaldyb÷, identifikuoti Lietuvos
regionin÷s politikos iki 2013 metų strategijoje. Šiuose regionuose ES struktūrinių fondų
investicijos, skirtos turizmo pl÷trai, leistų mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus, sudarytų
sąlygas kryptingai panaudoti šiuos papildomus finansinius išteklius teritorinei socialinei sanglaudai
tarp Lietuvos regionų bei juose didinti.
Siekiant mažinti sezoniškumą, padidinti turizmo paslaugų įvairovę ir pagerinti esamų
paslaugų kokybę, be to, siekiant užtikrinti Lietuvoje siūlomų turizmo produktų ir paslaugų
konkurencingumą tarptautiniu mastu ir padidinti Lietuvos turizmo produktų paklausą užsienio
tikslin÷se rinkose, bus skatinamos privataus sektoriaus turizmo paslaugų, produktų vystymo ir
turizmo programų rinkodaros iniciatyvos.
Lietuvai reik÷tų daugiau specializuotis „gamtos turizmo “ srityje (nes ES jaučiamas
didelis natūralios arba mažai pakeistų gamtos teritorijų trūkumas), išnaudojant sukurtą saugomų
teritorijų sistemą ir ekstensyvų kaimiškų regionų gyvenimo būdą (su archaišku kultūros paveldu ir
tradicijomis) patraukliems turizmo produktams kurti. Ekologinis (pažintinis) turizmas per 10 metų
tur÷tų būti sparčiausiai auganti turizmo veiklų grup÷.
Padidinti Lietuvos turizmo produktų ir paslaugų paklausą užsienio tikslin÷se rinkose
Atvykstamąjį ir vietos turizmą pad÷s skatinti turizmo informacijos apie Lietuvą
sklaida, aprūpinant turizmo informacijos centrus būtinais leidiniais, pl÷tojant Nacionalin÷s turizmo
informacijos sistemos, padedančios individuliai susirasti apgyvendinimą, pramogas, aktyvų poilsį,
vykstančius renginius ir pan., veiklą. Turizmo informacijos centrų (TIC) tinklas yra labai svarbi
turizmo informaciją platinančios ir rinkodaros paslaugas teikiančios struktūros dalis. Šie centrai vis
dar n÷ra aprūpinti taip, kad gal÷tų teikti aukšto lygio rinkodaros paslaugas. Tod÷l būtina
suvienodinti turizmo informacijos sklaidos lygį visoje Lietuvoje ir užtikrinti TIC‘ų turizmo
skatinimo geb÷jimus, siekiant, kad teikiamų paslaugų lygis būtų aukštos kokyb÷s visuose Lietuvos
regionuose. Siekiant pl÷toti turizmo informavimą ir padidinti atvykstamojo ir vietos turizmo
srautus, finansin÷ parama bus teikiama nacionalin÷ms ir regionin÷ms institucijoms, viešiesiems
juridiniams asmenims (arba viešajam sektoriui) įvairiai rinkodaros veiklai pl÷toti (leidiniams ir
vaizdo medžiagai, parodoms, reklamin÷ms kampanijoms ir kitoms susijusioms sritims, turizmo
informaciniams ženklams ir stendams, viešų interneto prieigos taškų turizmo reikm÷ms, turizmo
informacin÷s duomenų baz÷s pl÷tojimui ir techniniams paj÷gumams). Rinkodara turi būti
stiprinama nacionaliniu mastu, siekiant padidinti pažinimą ir susidom÷jimą Lietuva, kaip turizmo
šalimi, ir pagerinti šalies įvaizdį.
Šios veiksmų programos pirmojo prioriteto „Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros
paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai“ uždavinio „Atvykstamojo ir vietos
turizmo skatinimas, išnaudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą bei sukuriant palankesnes
sąlygas aktyviam poilsiui“ investicijos yra glaudžiai susijusios su kitais pirmojo prioriteto
uždaviniais – 2 uždaviniu – „Sudaryti prielaidas spartesnei ūkin÷s veiklos diversifikacijai kaimo
vietov÷se“, 4 uždaviniu – „Paskatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens resursų bei
kraštovaizdžio ir biologin÷s įvairov÷s) išsaugojimą, sudarant sąlygas efektyviam jų pritaikymui
gyventojų ir ūkio reikm÷ms“.
Atvykstamojo ir vietos turizmo pl÷tra bus skatinama šios veiksmų programos pirmojo
prioriteto priemones derinant su Ekonomikos augimo veiksmų programos antrajame prioritete
„Palankios sąlygos verslui ir inovacijoms“, trečiajame prioritete „Informacin÷ visuomen÷ visiems“
bei ketvirtajame prioritete „Esmin÷ ekonomin÷ infrastruktūra“ numatytomis intervencin÷mis
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priemon÷mis. Pagal šiuos prioritetus numatyta pl÷sti ir modernizuoti pramogų ir turizmo transporto
infrastruktūrą, skatinti jūros turizmo ir pramoginę laivybą, pl÷tojant uostų infrastruktūrą, vidaus
vandenų kelių infrastruktūrą, didinant jos saugumą, taip pat ypatingas d÷mesys bus skiriamas šalies
verslo sąlygų įvaizdžio formavimui ir pristatymui įvairiose informacijos priemon÷se numatytomis
intervencin÷mis priemon÷mis. Investicijos pagal Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos
1.4 prioritete „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo
didinimas“ numatytas priemones tur÷tų sudaryti sąlygas pakelti turizmo informacijos centruose
teikiamų paslaugų kokybę, mokyti užsienio kalbų ir svečių aptarnavimo kultūros.

Gamtos išteklių išsaugojimas, sudarant sąlygas efektyviam jų pritaikymui gyventojų ir ūkio
reikm÷ms
Efektyvesnis vietinio potencialo išnaudojimas skatinant ekonomikos augimą ir geros
aplinkos kokyb÷s išsaugojimą yra vienas iš prioritetinių šios veiksmų programos siekių. Aplinkos
apsaugos priemon÷s neturi būti traktuojamos kaip papildomos išlaidos ekonomikos sąskaita, o turi
būti sukurti ekonominiai ir organizaciniai mechanizmai, didinantys ekonominį aplinkosauginių
priemonių efektyvumą ir skatinantys vietinę pl÷trą. ES darnaus vystymosi strategijoje numatyta,
kad ekonominis augimas turi spartinti socialinę pažangą ir gerinti aplinkos būklę, socialin÷ politika
turi stimuliuoti ekonominį augimą, o aplinkos apsaugos politika turi būti ekonomiškai efektyvi. Tik
tokia sinergetin÷ sąveika gali užtikrinti s÷kmingą pagrindinių šios veiksmų programos uždavinių
įgyvendinimą valstybiniu ir vietiniu lygmenimis. Geresn÷s aplinkos kokyb÷s bus siekiama,
įgyvendinant šiuos uždavinius:
1.
2.
3.
4.
5.

Gerinti vandens telkinių būklę;
Gerinti biologin÷s įvairov÷s ir kraštovaizdžio apsaugą;
Sutvarkyti ir išvalyti užterštas teritorijas;
Stiprinti aplinkos kokyb÷s institucinio valdymo paj÷gumus;
Gerinti visuomen÷s informavimą ir švietimą, sudaryti sąlygas aktyvesniam
visuomen÷s dalyvavimui priimant aplinkosauginius ir darnaus vystymosi sprendimus.

Pagrindinis strateginis vandens telkinių apsaugos ir racionalaus naudojimo tikslas
(vandensaugos tikslas) užtikrinti, kad visi vandens telkiniai (paviršiaus ir požeminiai) iki 2015 metų
būtų geros ekologin÷s būkl÷s: vandens telkinyje esantis vanduo turi būti artimos natūraliai chemin÷s
sud÷ties (negali būti užterštas), vandens telkinyje esančios ir su vandens telkiniu susijusios
ekosistemos turi būti geros būkl÷s (bioįvairov÷, biomas÷ ir pan.), kiekybiniai vandens rodikliai
(ištekliai, vandens lygis, srautas ir pan.) ir vandens telkinio hidromorfologin÷s savyb÷s (dugno
reljefas, krantai) negali būti pakeistos ir pan. Iki šiol dauguma taikytų priemonių (miestų nuotekų
valymas, nuotekų surinkimo sistemų pl÷tra, taršos pavojingomis medžiagomis mažinimas,
integruotos taršos prevencijos ir kontrol÷s principų diegimas ir pan.) buvo nukreiptos tik cheminei
vandens telkinių būklei pagerinti (užterštumui sumažinti). Deja ir šioje srityje dar ne viskas
padaryta. Kai kurių vandens telkinių būkl÷ bloga d÷l praeities taršos padarinių (dažniausiai d÷l per
didelio biogeninių medžiagų kiekio sukeliamo vandens telkinių užž÷limo, dumblo kaupimosi,
deguonies koncentracijos sumaž÷jimo ir pan.), taip pat kai kuriais atvejais iki šiol taikytos taršos
mažinimo priemon÷s (pvz., miestų nuotekų valymas) n÷ra pakankamos d÷l didelio vandens telkinių
jautrumo taršai. Sprendžiant min÷tas problemas gali tekti taikyti griežtesnius taršos mažinimo
reikalavimus nei nustatyti bendrieji reikalavimai Miestų nuotekų, Nitratų, Pavojingų medžiagų ir kt.
direktyvose ir/arba imtis papildomų būkl÷s gerinimo ir apsaugos priemonių. Vandens telkinių
būkl÷s gerinimo priemon÷s tur÷s būti planuojamos ir įgyvendinamos taikant ES reikalavimus
atitinkančius baseino valdymo principus.
Pagerinus vandens telkinių būklę bus sudarytos sąlygos spartesnei vietinei pl÷trai ir
visų pirma rekreacijos (vandens sporto, vandens turizmo, maudyklų tinklo, m÷g÷jiškos žūkl÷s,
poilsio prie vandens ir pan.) ir spartesniam kaimo turizmo vystymui. Ne mažiau svarbus rezultatas
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būtų ir tas, kad pagerinus pažeistų vandens telkinių būklę ir prad÷jus juos naudoti visuomen÷s
poreikiams, sumaž÷s nepažeistų vandens telkinių naudojimo intensyvumas, o tai labai pagerins jų
išsaugojimo galimybes.
Norint ES nustatytais terminais ir optimaliomis sąnaudomis pasiekti vandensaugos
tikslų, artimiausiu metu tur÷s būti detaliai įvertintas antropogeninis poveikis vandens telkinių
būklei, nustatytos nepatenkinamos būkl÷s priežastys, nustatyti detalūs vandensaugos tikslai bei
parengtos ir įgyvendintos priemonių programos vandensaugos tikslams pasiekti. Taip pat numatoma
finansuoti ir d÷l praeities ūkin÷s veiklos pažeistų vandens telkinių būkl÷s gerinimo priemones: d÷l
taršos susidariusių dugno nuos÷dų pašalinimą ir sutvarkymą, šiukšlių valymą iš vandens telkinių,
d÷l eutrofikacijos atsiradusios vandens augmenijos pašalinimą, pakrančių valymą, sureguliuotų
upelių renatūralizavimą, nenaudojamų užtvankų ir kitų vandens telkiniuose esančių
statinių/įrenginių pašalinimą, rekreacinių savybių gerinimą ir pan.
Kraštovaizdžio ir biologin÷s įvairov÷s išsaugojimas yra vienas svarbiausių žmonijos
uždavinių. Lietuva yra įsipareigojusi išsaugoti biologinę įvairovę ir kraštovaizdį tiek tarptautiniu,
tiek nacionaliniu lygmeniu. Pagrindin÷s gr÷sm÷s biologinei įvairovei ir kraštovaizdžiui kyla d÷l
gamtin÷s aplinkos urbanizacijos, intensyvaus žem÷s, miškų ūkio ar nepalankių metodų šiose srityse
naudojimo, netvaraus gamtos išteklių naudojimo, infrastruktūros pl÷tros.
Efektyviausias būdas biologinei įvairovei ir kraštovaizdžiui išsaugoti – saugomų
teritorijų steigimas vertingiausiose teritorijose ir tinkamas veiklos jose organizavimas. Vystant
saugomų teritorijų sistemą, per šį finansinį laikotarpį numatoma ją išpl÷sti iki Nacionalin÷je darnaus
vystymosi strategijoje numatytų 17 proc. šalies teritorijos. Saugomų teritorijų tikslai bus pasiekti tik
sukūrus tinkamas institucines, monitoringo, planavimo ir kitas prielaidas, sąlygas saugomoms
vertyb÷ms tvarkyti, sudarius palankias sąlygas visuomenei su jomis susipažinti, vykdant ekologinį
švietimą. Konkrečioms apsaugos ir tvarkymo priemon÷ms įgyvendinti būtina planavimo dokumentų
sistema. Tik sukūrus tinkamą infrastruktūrą ir informacinę sistemą bus užtikrinta, kad lankymasis ir
poilsis gamtoje nedarys žalos saugomoms vertyb÷ms, nebus pažeistas ekologinis stabilumas.
Sutvarkius pažeistus kraštovaizdžio elementus (apleistus, kraštovaizdį darkančius
statinius, pažeistos žem÷s plotus ir t.t.), sumaž÷s vizualin÷ kraštovaizdžio tarša, padid÷s rekreacinis
sutvarkytų teritorijų potencialas ir vietin÷s pl÷tros galimyb÷s. Atkurtose teritorijose bus sudarytos
galimyb÷s kaimo turizmui vystyti, dalį šių teritorijų bus galima panaudoti greitos apyvartos miško
plantacijoms, naudojamoms energetiniams tikslams, finansuojamiems iš EŽŪFKP kurti. Padid÷s
atsinaujinančių energijos išteklių potencialas. Tai prisid÷s prie Lisabonos strategijos įgyvendinimo
programos įgyvendinimo.
Investuojant į integruotą pajūrio juostos tvarkymą, bus pristabdyti intensyvūs Baltijos
jūros kranto degradacijos procesai, išsaugotas ir atkurtas pajūrio rekreacinis potencialas, sudarytos
sąlygos darniai pajūrio regiono pl÷trai.
Svarbiausioms biologin÷s įvairov÷s požiūriu teritorijoms išsaugoti bus formuojamas ir
plečiamas „Natura 2000“ teritorijų tinklas. Per šį finansinį laikotarpį saugomose teritorijose,
pirmiausia valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervate, numatoma parengti trūkstamus
planavimo dokumentus, įskaitant specialiuosius planus, taip pat likusius „Natura 2000“ teritorijų
gamtotvarkos planus – ne mažiau kaip 100 planų), pl÷toti saugomų teritorijų būkl÷s monitoringą,
įgyvendinti gamtos buveinių ir rūšių apsaugos ir tvarkymo priemones, pritaikyti jas visuomen÷s
reikm÷ms, eksponuojant lankomus objektus, sukuriant ir pl÷tojant lankytojams skirtą infrastruktūrą,
įskaitant informacinę sistemą natūroje, sudaryti sąlygas ekologiniam švietimui gamtoje ir lankytojų
centruose, sustiprinti institucijas, organizuojančias veiklą saugomose teritorijose. Numatoma
finansuoti apleistų karjerų, durpynų rekultivavimo bei gamybinių žem÷s ūkio centrų ir kitų apleistų
statinių, kurie vizualiai teršia kraštovaizdį, mažina jo rekreacinį potencialą ir sudaro pavojų
lankytojams, demontavimo darbus, prioritetą teikiant saugomoms bei lankomoms teritorijoms. Bus
finansuojamas pajūrio juostos tvarkymo programoje numatytų krantotvarkos priemonių, skirtų
svarbioms ar būdingoms krantų gamtin÷ms savyb÷ms išsaugoti ar atkurti, įgyvendinimas. Svarbų
vaidmenį išsaugant biologinę įvairovę ir kraštovaizdį atlieka svarbiausių, jautriausių objektų
inventorizavimas, nuolatinis duomenų apie juos kaupimas ir atnaujinimas. Tod÷l bus kuriamos ir
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stiprinamos šios srities duomenų baz÷s, rengiamos studijos, stiprinamos institucijos, visos šalies
mastu vykdančios biologin÷s įvairov÷s apsaugos ir steb÷senos darbus, inventorizuojamos
nykstančių rūšių ir saugotinų gamtinių buveinių radimviet÷s. Siekiant sustabdyti biologin÷s
įvairov÷s nykimą, planuojama įgyvendinti ankstesniu programavimo laikotarpiu parengtas saugomų
rūšių apsaugos programas bei rengti ir įgyvendinti naujas ne tik rūšių, bet ir saugomų gamtos
buveinių apsaugos programas, kurių veiksmai būtų orientuoti į šių objektų apsaugą už saugomų
teritorijų ribų. Migruojančių gyvūnų apsaugai numatomos tvarkomosios ar atkūrimo priemon÷s
didžiausią ekologinę reikšmę migruojančioms rūšims turinčiose vietose.
Siekiant užtikrinti gerą požeminių ir paviršinių vandenų kokybę, taip pat įgyvendinti
pagrindines rengiamos ES Dirvožemio strategijos nuostatas bei sudaryti papildomas galimybes
vietinei pl÷trai, būtina sutvarkyti praeityje pažeistas ir užterštas teritorijas. Siekiant išvalyti užterštas
teritorijas numatoma finansuoti pažeistų teritorijų inventorizaciją ir nustatyti valymo prioritetus
atsižvelgiant į realų neigiamą tokių teritorijų poveikį žmonių sveikatai, požeminiams ir
paviršiniams vandenims, „Natura 2000“ ir kitoms saugomoms teritorijoms. Taip pat bus
finansuojami užterštų teritorijų sanavimo darbai, iš jų pažeistų teritorijų renatūralizavimas ir (ar)
pritaikymas rekreaciniams ar kitiems visuomen÷s poreikiams. Aplinkos oro, vandens telkinių,
žem÷s gelmių, ekosistemų, hidrometeorologinių reiškinių steb÷jimui, taršos vertinimui, nelegalios
taršos ir kitų aplinkosauginių pažeidimų fiksavimui bei prevencijai Lietuvoje sukurti aplinkos
monitoringo, taršos kontrol÷s, aplinkosauginių reikalavimų laikymosi kontrol÷s ir pažeidimų
prevencijos, informacijos apie aplinką, tai yra aplinkos kokyb÷s valdymo, institucinis paj÷gumas.
Siekiant aplinkos tyrimų laboratorijų atitikties ES standartams bei operatyvaus tikslios ir patikimos
informacijos apie aplinkos būklę ir aplinkai daromą poveikį pateikimo, numatoma aprūpinti
atsakingas institucijas pažangiausiomis technin÷mis priemon÷mis bei sukurti reikalavimus
atitinkančias darbo sąlygas, racionalizuojant veiklos procesus bei informacines sistemas.
Sustiprinus aplinkos kokyb÷s institucinio valdymo paj÷gumus bus ne tik efektyviau saugoma
aplinka, bet ir pager÷s ekonominio vystymosi aplinka – bus operatyviau nustatomi optimalūs
aplinkosauginiai reikalavimai, išduodami reikalingi leidimai, sąlygos ir pan.
Aplinkos kokyb÷s institucinio valdymo paj÷gumui stiprinti numatoma finansuoti
valstybinio aplinkos monitoringo bei taršos laboratorin÷s kontrol÷s sistemų įrangos atnaujinimą
(šiuolaikinių bandinių pa÷mimo, analiz÷s, duomenų perdavimo ir rezultatų vertinimo metodų
taikymui reikalingų techninių/programinių priemonių įsigijimą, aplinkos analitin÷s kontrol÷s
laboratorijų akreditacijai būtinų priemonių įgyvendinimą), aplinkos apsaugos inspektorių
aprūpinimą mobilia operatyvinio tyrimo įranga, distancin÷mis taršos fiksavimo, jūros taršos
kontrol÷s, ryšio, duomenų perdavimo, transporto ir kitomis būtinomis priemon÷mis. Taip pat
numatoma atnaujinti ankstyvojo radiacinio pavojaus persp÷jimo sistemą, hidrologinio režimo bei
ekstremalių hidrologinių reiškinių (potvynių, sausrų) steb÷jimo, vertinimo, prognozavimo sistemą,
atnaujinti ir išpl÷sti požeminio vandens monitoringo stočių tinklą. Be to, numatoma sukurti aplinkos
ekotoksiškumo tyrimų sistemą, kuri įgalins vertinti suminį cheminių junginių poveikį gyviesiems
organizmams.
Siekiant užtikrinti veiksmingą visuomen÷s informavimą ir švietimą apie aplinkos
būklę ir kitus su aplinka susijusius klausimus, sudaryti palankias sąlygas visuomenei dalyvauti
sprendimų pri÷mimo procese bei formuoti aplinkos apsaugos bei darnaus vystymosi politiką,
numatoma investuoti į institucinių visuomen÷s informavimo paj÷gumų stiprinimą, aplinkos
apsaugos ir darnaus vystymosi švietimą, visuomen÷s dalyvavimo priimant sprendimus skatinimą
bei aplinkai palankaus gyvenimo stiliaus propagavimą.
Tai sudarys palankesnes sąlygas Orhuso konvencijos d÷l teisių gauti informaciją,
visuomen÷s dalyvavimo priimant sprendimus ir teis÷s kreiptis į teismus aplinkos apsaugos
klausimais, įgyvendinimui ir platesnei informacijos sklaidai visoje Lietuvos teritorijoje, pad÷s į
sprendimų pri÷mimo procesus plačiau įtraukti besikuriančias vietos bendruomenes. Visuomenę
būtina šviesti naudojant šiuolaikines informacinių technologijų priemones, užtikrinant integruotą
keitimąsi informacija. Visuomenei ÷mus labiau dom÷tis aplinkos apsaugos klausimais, informacijos
sklaidos ir supratimo skatinimo techninio paj÷gumo nepakanka. Visuomen÷s informavimo ir
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švietimo pl÷tojimą bei skatinimą bus galima pasiekti sustiprinus techninę bazę, optimizavus
informacijos valdymo sistemas, kurios pad÷s laiku teikti visuomenei suprantamą ir išsamią
informaciją apie aplinkos apsaugos bei išsaugojimo priemones.
Aplinkai palankus gyvenimo būdas – viena iš pagrindinių sąlygų siekiant darnaus
vystymosi tikslų. Jo propagavimas, tai yra priartinimas prie kiekvieno visuomen÷s nario gyvenimo,
yra itin svarbus derinant spartų ekonomikos augimą su sveikos aplinkos išsaugojimu. Aplinkos
apsaugos ir darnaus vystymosi srityje dirbančios nevyriausybin÷s organizacijos vaidina itin svarbų
vaidmenį informuojant ir šviečiant visuomenę, formuojant palankų visuomen÷s požiūrį į aplinką.
Tod÷l bendradarbiavimas su jomis, bendrų projektų įgyvendinimas ir šių projektų finansavimas –
viena iš numatomų šios srities veiklų.
Gerinant visuomen÷s informavimą ir švietimą numatoma įkurti informacinius centrus
savivaldyb÷se, švietimo įstaigose, rekreacin÷se ir padid÷jusios rizikos zonose (prie regioninių
atliekų tvarkymo centrų, didžiųjų energetikos, chemijos ir perdirbimo įmonių). Numatoma tobulinti
informacinę aplinkos valdymo sistemą atliekant esamų valdymo procesų analizę bei juos
racionalizuojant, atnaujinant ir integruojant esamas bei sukuriant naujas informacines sistemas ir
posistemes; gerinti informacijos apie aplinką ir darnų vystymąsi prieinamumą, didinti leidinių apie
aplinką (aplinkos būklę, biologinę įvairovę, saugomas teritorijas, kraštovaizdį ir kt.) skaičių ir
tiražus, rengti nuolatinius publikacijų spaudoje bei radijo ir televizijos laidų ciklus, kurti ir skleisti
socialinę reklamą, finansuoti bendrus su nevyriausybin÷mis organizacijomis projektus, skirtus
visuomenei įtraukti į aplinkosauginių sprendimų pri÷mimą, palankiam aplinkai gyvenimo būdui
propaguoti.

Suderinamumas su kitomis ES remiamomis priemon÷mis
Šio prioriteto investavimo sritims aktualios šiuo metu rengiamos ES iniciatyvios
JEREMIE ir JESSICA. Pirmoji iniciatyva – JEREMIE (Jungtiniai Europos ištekliai nuo labai mažų
iki vidutinių įmonių) – įgalins valstybes nares ir atskirus jų regionus dalį Europos Sąjungos
struktūrin÷s paramos l÷šų skirti finansinių instrumentų, specialiai skirtų labai mažų, mažų ir
vidutinių įmonių pl÷tros finansavimo galimyb÷ms remti, kūrimuisi. Finansiniai instrumentai šiuo
atveju apimtų: konsultacijas ir techninę pagalbą, nuosavą ir rizikos kapitalą bei garantijas (tiek
mikrokreditų paskoloms, tiek paskoloms smulkiam ir vidutiniam verslui). Už šios iniciatyvos
įgyvendinimą naujuoju programavimo laikotarpiu atsakingas Europos investicijų bankas (EIB).
Antroji iniciatyva – JESSICA (Bendra Europos parama tvariam augimui miestų vietov÷se) – tai
Europos Komisijos, bendradarbiaujančios su EIB ir Europos pl÷tros banko taryba, iniciatyva, skirta
tvariosioms investicijoms miestų zonose skatinti. Ši iniciatyva ypač svarbi tuo, kad leidžia pritraukti
papildomas EIB skolintas l÷šas būsto pl÷trai šalyje finansuoti. Šio prioriteto įgyvendinimas sukurs
prielaidas min÷tų iniciatyvų, jei bus nuspręsta jose aktyviai dalyvauti, efektyviam veikimui
Lietuvoje.
Pirmojo uždavinio – mažinti pagrindinių ir likusių šalies miestų gyvenimo aplinkos ir
kokyb÷s skirtumus, ypatingą d÷mesį skiriant būsto sąlygų pagerinimui problemin÷se vietov÷se –
įgyvendinimui didelę įtaką gali tur÷ti priemon÷s, susijusios su vandens apsauga ir vandentvarka, oro
apsauga bei atliekų tvarkymu.
Europos teritorinio bendradarbiavimo (ETB) tikslo bendradarbiavimo per sieną (BPS)
Lietuvos ir Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos bei Pietų Baltijos veiksmų programos papildo visas šio
prioriteto priemones vietiniu/regioniniu lygmeniu. Šių programų parama bus tikslingai skirta
programose dalyvaujančių pasienio regionų augimo ir sanglaudos skatinimui. Lietuvos regionin÷s
politikos iki 2013 metų strategijoje yra išskirti regioniniai pl÷tros centrai, kurių, kaip numatyta,
pl÷tros skatinimas sudarys sąlygas mažinti nurodytųjų centrų ir pagrindinių Lietuvos miestų bei
miesto ir kaimo teritorinius socialinius ir ekonominius netolygumus. Šeši iš šių centrų – Alytus,
Marijampol÷, Mažeikiai, Telšiai, Utena ir Visaginas – yra pagrindin÷se būsimų ETB programų
teritorijose; Taurag÷ yra papildomoje Lietuvos-Lenkijos BPS programos teritorijoje. Kadangi
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dauguma probleminių teritorijų yra pagrindin÷se pirmiau nurodytų programų teritorijose, tod÷l šių
programų įgyvendinimas taip pat stiprins regionų sanglaudą.
Suderinamumas su Life+ bus užtikrintas kitame etape sprendžiant d÷l Life+
investavimo prioritetų.
Informacija apie pagal šį prioritetą numatytų investicijų suderinamumą su parama,
planuojama pagal kitas veiksmų programas ir prioritetus bei pagal programas, finansuojamas
EŽŪFKP ir EŽF, yra pateikiama V priede “Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų
programomis ir kitomis ES finansin÷mis priemon÷mis“.
15 lentel÷. Numatomas pirmojo prioriteto išlaidų pasiskirstymas pagal kategorijas
Išlaidų pasiskirstymas pagal prioritetines temas
Kodas

Pavadinimas
50 Pramoninių vietovių ir užterštos žem÷s atkūrimas
51 Biologin÷s įvairov÷s ir gamtos apsaugos skatinimas (įskaitant Natura
2000)
54 Kitos priemon÷s, skirtos aplinkos išsaugojimui ir rizikos prevencijai

55 Gamtos turtų skatinimas
57 Kita pagalba, skirta tobulinti turizmo paslaugas
58 Kultūros paveldo apsauga ir išsaugojimas
59 Kultūros infrastruktūros pl÷tra
61 Miestų ir kaimo vietovių atgaivinimo integruoti projektai
78 Būsto infrastruktūra
VISO
Išlaidų pasiskirstymas pagal finansavimo būdą

71 849 743
73 729 741
42 736 547
66 023 891
66 023 891
52 819 113
252 091 219
206 002 279
845 778 316
Finansin÷ proporcija
(eurais)
483 817 644
361 960 672
845 778 316

Kodas

Pavadinimas
01 Negrąžintina pagalba
04 Kitos finansavimo formos
VISO
Išlaidų pasiskirstymas pagal teritorijų tipus
Kodas

Finansin÷ proporcija
(eurais)
14 501 892

Finansin÷ proporcija
(eurais)
377 070 832
234 391 498
234 315 986
845 778 316

Pavadinimas
00 Netaikytina
01 Miestas
05 Kaimo vietov÷s

VISO
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2.3 2 PRIORITETAS. VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBö IR PRIEINAMUMAS:
SVEIKATOS, ŠVIETIMO IR SOCIALINö INFRASTRUKTŪRA
Prioriteto aprašymas
Kokybiškesn÷s ir visiems prieinamos viešosios paslaugos yra viena pamatinių
aukštesn÷s gyvenimo kokyb÷s ir didesn÷s sanglaudos prielaidų. Siekiama, kad visi šalies gyventojai
gautų aukščiausius europinius standartus atitinkančias sveikatos, švietimo bei socialines paslaugas.
Sveikatos srityje siekiama ilginti sveiko gyvenimo trukmę, mažinti sergamumą ir mirštamumą nuo
pagrindinių neinfekcinių ligų, optimizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą bei paslaugų
struktūrą. Švietimo srityje siekiama sudaryti sąlygas aktyvesniam dalyvavimui mokymosi visą
gyvenimą sistemoje, užtikrinant aukštesnę švietimo paslaugų kokybę bei prieinamumą. Socialinių
paslaugų srityje siekiama sumažinti teritorinius teikiamų paslaugų skirtumus bei kokybinį ir
kiekybinį atotrūkį tarp paslaugų, teikiamų Lietuvoje, ir atitinkamų paslaugų, teikiamų
pirmaujančiose ES valstyb÷se.
Tad svarbiausi šio prioriteto uždaviniai yra šie:
1. Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas.
2. Užtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę bei prieinamumą,
gerinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje.
3. Užtikrinti geresnį profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos suderinamumą, pagerinti
darbo j÷gos kvalifikaciją ir paskatinti ekonomiškai neaktyvius gyventojus įsitraukti į
darbo rinką.
4. Paskatinti socialin÷s rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų
šeimų narių geresnę integraciją į visuomenę ir darbo rinką.
Kiekviename iš anksčiau išvardintų uždavinių numatomas investicijas bus siekiama
derinti su Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 1.4 prioritete „Administracinių geb÷jimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ numatomais veiksmais, skirtais
švietimo, darbo rinkos bei sveikatos apsaugos sistemų reformoms finansuoti.

Sveikatos institucijos
Tiek Bendrijos strategin÷se gair÷se, tiek Nacionalin÷je bendrojoje strategijoje
pabr÷žiama, kad siekis užtikrinti sveiką darbo j÷gą yra viena esminių krypčių tiek pl÷tojant darbo
j÷gos produktyvumą, naikinant kliūtis spartesnei ekonominei pl÷trai visoje šalyje, tiek skatinant
socialinę sanglaudą. Toks siekis įgyvendinamas tik užtikrinus visiems šalies gyventojams
kokybiškas ir vienodai prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios neįmanomos be atitinkamų
investicijų į sveikatos gerinimo veiklos tobulinimą ir sveikatos priežiūros infrastruktūrą. Investavus
į sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimą ir šiuolaikinių medicinos ir
laboratorinių technologijų diegimą, pager÷s sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷. Siekiant pagerinti
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, numatoma optimizuoti sveikatos priežiūros įstaigų
tinklą, jo apimtį ir struktūrą priderinant prie sveikatos priežiūros paslaugų poreikio ir kokyb÷s
reikalavimų.
Šios investicijos sudarys prielaidas sumažinti gyventojų sergamumą ir mirštamumą,
kuo ilgiau išsaugoti jų darbingumą, ilginti sveiko gyvenimo trukmę. Investuojant į įvairias toliau
pateikiamas sritis bus siekiama pl÷toti tokią sveikatos priežiūros sistemą, kuri leistų kuo anksčiau
diagnozuoti ligas, sutrumpinti tikslios diagnoz÷s nustatymo laiką, kuo greičiau kvalifikuotai suteikti
būtiną pagalbą bei specializuotas sveikatos priežiūros paslaugas. Tuo siekiama dvejopo teigiamo
efekto. Pirma, sparčiau diagnozuojamos ligos tur÷s mažiau ilgalaikių neigiamų pasekmių, žmogus
ilgiau išliks darbingas, o ligos atveju bus paj÷gus greičiau grįžti į darbą – visa tai tur÷s neabejotinai
teigiamą poveikį darbo j÷gos produktyvumui šalyje. Antra, optimizuojant sveikatos priežiūros
įstaigų tinklą bus kuriama finansiniu ir ekonominiu požiūriu tvari sveikatos priežiūros sistema, kuri
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teiktų kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau kartu ilgesniuoju laikotarpiu
jos išlaikymui reikalingomis išlaidomis nekeltų nepagrįstai didelio spaudimo valstyb÷s finansams ir
makroekonominiam stabilumui. Šie du principai – kuo didesnis teigiamas poveikis darbo j÷gos
produktyvumui bei finansiniu ir makroekonominiu požiūriu tvari sistema – yra esminiai, jais
remiantis toliau pl÷tojamos pagrindin÷s investicijų sritys. Taigi šios investicijos atitiks ne tik
min÷tas strategines Bendrijos gaires bei Nacionalinę bendrąją strategiją, bet ir nuosekliai prisid÷s
įgyvendinant Nacionalinę Lisabonos strategijos įgyvendinimo programą, Lietuvos sveikatos
programą (Žin., 1998, Nr. 64-1842), Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategiją (Žin., 2002, Nr. 1135029), Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo strategiją (Žin., 2003, Nr.28-1147) ir kitus
strateginius dokumentus.
Veiksmų programos analiz÷s dalyje aiškiai atskleista, jog daugiausia įtakos gyventojų
sveiko gyvenimo trukm÷s maž÷jimui ir darbingumo praradimui turi:
• širdies ir kraujagyslių ligos (statistikos duomenimis, tai pagrindin÷ gyventojų mirties
priežastis: tarp darbingo amžiaus žmonių – tai pagrindin÷ 45–64 m. amžiaus vyrų
mirties priežastis, taip pat pagrindin÷ invalidumo nustatymo darbingo amžiaus
žmon÷ms priežastis),
• onkologin÷s ligos (svarbiausia mirties priežastis 45–64 m. amžiaus moterų grup÷je,
taip pat viena iš pagrindinių invalidumo nustatymo darbingo amžiaus žmon÷ms
priežastis),
• traumos ir kitos išorin÷s mirties priežastys (svarbiausia mirties priežastis tarp
darbingiausio amžiaus – 15–44 metų – žmonių, ypač vyrų, taip pat viena pagrindinių
invalidumo nustatymo darbingo amžiaus žmon÷ms priežasčių),
• psichikos sutrikimai (Lietuvoje savižudybių skaičius 100 tūkst. gyventojų yra vienas
aukščiausių Europoje, jis kelis kartus viršija Europos Sąjungos vidurkį, ypač daug
nusižudo darbingo amžiaus vyrų; nuolat did÷ja sergamumas psichikos sutrikimais ir
priklausomyb÷mis).
Veiksmų programos analiz÷ parod÷, jog šiuo metu aktyviai reformuojamą sveikatos
priežiūros institucijų sistemą būtina toliau optimizuoti, ypač ambulatorin÷s pagalbos ir stacionarių
paslaugų bei visuomen÷s sveikatos priežiūros pl÷tros srityse.
Taigi šios veiksmų programos investicijos bus sutelktos į anksčiau apibr÷žtas sritis:
toliau pateikiamas išsamesnis pristatymas, kaip šios investicijos kiekvienoje iš sričių bus sutelktos
bei tiesiogiai prisid÷s prie anksčiau apibr÷žtų tikslų įgyvendinimo. Moderni sveikatos priežiūros
įstaigų infrastruktūra, ger÷jantis sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir jų kokyb÷ pad÷s
užtikrinti geresnę žmonių gyvenimo kokybę ir socialinę sanglaudą. Tokiu būdu investicijos
sveikatos priežiūros srityje pad÷s geriau išnaudoti darbo rinkos potencialą, išsaugant esamas ir
sukuriant naujas darbo vietas.
Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas
Širdies ir kraujagyslių ligos Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, yra ir teb÷ra pagrindin÷
mirties priežastis (širdies ir kraujagyslių ligos 2004 m. buvo 54,5 proc. mirčių priežastis). 2004 m.
mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų rodiklis beveik 35 proc. viršijo kitas tris pagrindines
mirties priežastis kartu sud÷jus. Senstančioje visuomen÷je ši problema yra labai opi darbo j÷gai per
45 m. amžiaus, ypač vyrams.
Remiantis analize bei anksčiau apibr÷žtais principais, investicijos šioje srityje
daugiausia bus telkiamos į dvi esmines kryptis: a) efektyvesn÷ profilaktika; b) optimizuotas
tikslesn÷s, iš jų ir intervencin÷s, diagnostikos, taip pat efektyvesnio gydymo paj÷gumas II ir ypač III
lygio institucijose (2 universitetin÷s ligonin÷s bei 5 miestų ligonin÷s).
Pirmin÷ širdies ir kraujagyslių ligų profilaktika ir visuomen÷s švietimas vykdomi
pasitelkiant pirminę asmens sveikatos priežiūros grandį – šeimos gydytojus. Būtina įdiegti
papildomą diagnostinę medicininę įrangą šeimos gydytojų kabinetuose (elektrokardiografus su
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kompiuterinio ryšio galimybe). Toks telemedicinos galimybių išnaudojimas leis ne tik taupyti
išlaidas, bet ir efektyviai išsiaiškinti didesniam žmonių skaičiui, kurie patenka į padid÷jusios rizikos
grupę, ligą ankstyvoje stadijoje ir taikyti jiems efektyvesnį ir prieinamesnį gydymą. Tik÷tina, kad
šiuo metu Lietuvoje yra 10 proc. daugiau sergančių širdies ir kraujagyslių ligomis, negu dabar yra
užfiksuota. Neišaiškintų sergančiųjų skaičius itin didelis nutolusiuose nuo pagrindinių centrų
mažesniuose rajonuose, kur trūksta antro lygio specialistų konsultantų ir patys žmon÷s gan retai
kreipiasi į šeimos gydytoją ar bendrauja su juo neaktyviai. Šios investicijos pratęs ir papildys pagal
Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.4 priemonę šioje srityje padarytas
investicijas, bus išpl÷sta paramos teikimo teritorija, daugiau d÷mesio bus skirta telemedicinos
pl÷trai.
Ankstyva širdies ir kraujagyslių sistemos ligų diagnostika ir laiku parinktas Europos
standartus atitinkantis šiuolaikinis medikamentinis, intervencinis bei chirurginis širdies ir
kraujagyslių sistemos ligų gydymas sumažins sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių
ligų. Tuo tikslu būtinos investicijos į šiuolaikinę ir modernią infrastruktūrą – į ambulatorinę
neinvazinę diagnostinę įrangą, echokardiografiją, daugiasluoksnę kompiuterinę tomografiją,
magnetinio rezonanso ir radionuklidin÷s diagnostikos tyrimus. Siekiant optimalios sistemos, šios
investicijos bus aiškiai sutelktos remiantis pl÷tojama trijų lygių sveikatos priežiūros institucijų
sistema. Pagrindin÷ investicijų dalis teks brangiausią įrangą turinčioms įsigyti III lygio paslaugas
teikiančioms institucijoms. Geografiniu požiūriu šios investicijos bus sutelktos į keletą miestų: šiuo
metu pagrindin÷s širdies ir kraujagyslių ligų intervencin÷s diagnostikos bei gydymo procedūros yra
atliekamos penkiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaip÷doje, Šiauliuose ir Panev÷žyje), o
sud÷tingesn÷s intervencin÷s procedūros yra atliekamos universitetin÷se ligonin÷se (Vilniuje ir
Kaune). Toks paj÷gumo sutelkimas aukščiausios kompetencijos centruose reikalauja ir adekvačių
galimybių į juos pristatyti pacientus. Siekiant užtikrinti skubią pagalbą, ypač esant ūmiems
kardiologiniams sutrikimams, investicijos bus nukreiptos ir specializuotų greitosios medicinos
pagalbos automobilių parkui išpl÷sti. Investicijos bus skiriamos remiantis Greitosios medicinos
pagalbos, skubios konsultacin÷s sveikatos priežiūros pagalbos ir pirmin÷s ambulatorin÷s asmens
sveikatos priežiūros automobilių parko atnaujinimo 2006–2008 metų programa, kurioje atlikus
adekvačius skaičiavimus, pateikiamas detalizuotas tokių automobilių poreikis pagal konkrečias
teritorijas.
Kartu bus modernizuojamos ir miestų bei apskričių ligonin÷s (t.y., II lygio sveikatos
priežiūros paslaugas teikiančios institucijos) užtikrinant II lygį atitinkančią diagnostiką ir gydymą.
Šių investicijų kaštai bus gerokai mažesni nei III lygio paslaugas teikiančiose institucijose, o pačios
investicijos nukreiptos į aiškiai apibr÷žto paj÷gumo stiprinimą, pavyzdžiui, ūminių koronarinių
sindromų diagnostiką, modernizuojant intensyvaus steb÷jimo palatas, jose sudarant sąlygas
šiuolaikinei intensyviai medikamentinei bei trombolizinei terapijai, užtikrinant ankstyvą galvos
smegenų insulto diagnostiką, neurologijos skyrių infrastruktūros gerinimą, įkuriant insulto
poskyrius ir palatas su intensyvaus ligonių steb÷jimo galimyb÷mis ir įranga.
Planuojamos investicijos į Lietuvos gyventojų širdies ir kraujagyslių ligų sveikatos
priežiūros sistemos pl÷trą kelia didelius uždavinius Lietuvos kardiologams, kardiochirurgams,
neurologams, angiochirurgams bei radiologams. Pažangiausia diagnostin÷ įranga, naujų
technologijų diegimas pareikalaus daug pastangų, rengiant būtinus specialistus, stiprinant dabartinių
specialistų įgūdžius. Tai glaudžiai susiję su priemon÷mis, finansuojamomis pagal 1.1 prioritetą
„Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“ ir 1.2 prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“.
Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas
Onkologin÷s ligos užima antrą vietą bendroje mirtingumo struktūroje, o 45–64 m.
amžiaus moterų grup÷je – pirmąją. Didžiausia problema – pav÷luota onkologinių ligų diagnostika
(2004 m. 38,1 proc. atvejų buvo diagnozuoti trečioje-ketvirtoje ligos stadijose), tad didelio
mirtingumo nuo onkologinių ligų priežastis – prastos diagnozavimo galimyb÷s, taip pat ir prastos
efektyvių gydymo metodų panaudojimo galimyb÷s. Tod÷l remiantis analize bei anksčiau apibr÷žtais
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principais, investicijos šioje srityje daugiausiai bus telkiamos į dvi esmines kryptis: a) efektyvesn÷
ankstyva diagnostika apskričių, specializuotų onkologinę pagalbą teikiančių gydymo įstaigų ir
universitetinių ligoninių lygmenyje; b) išpl÷stas piktybinių navikų gydymo paj÷gumas, visų pirma 2
universitetin÷se ligonin÷se, taip pat 5 sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose kompleksines
onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo paslaugas. Šios investicijos papildys nacionalin÷mis
l÷šomis finansuojamas profilaktikos (pvz., gimdos kaklelio piktybinių navikų, mamografin÷s
patikros d÷l krūties v÷žio, priešin÷s liaukos v÷žio ankstyvosios diagnostikos ir kt.) iniciatyvas,
kurios atlieka svarbų šviečiamąjį vaidmenį bei generuoja susidom÷jusių pacientų, kuriems
reikalinga efektyvi diagnostika, srautą.
Ankstyva onkologinių ligų diagnostika yra svarbiausias veiksnys siekiant mažinti
mirtingumą nuo onkologinių ligų, tod÷l norint jį sumažinti numatoma gerinti ankstyvos onkologinių
ligų diagnostikos infrastruktūrą apskričių, specializuotų onkologinę pagalbą teikiančių gydymo
įstaigų ir universitetinių ligoninių lygmeniu. Anksti diagnozavus ir efektyviai gydant onkologines
ligas, pacientai turi galimybę grįžti į darbo rinką. Sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷s ir
prieinamumo gerinimas šia kryptimi turi didelį poveikį išsaugant sveiką ir darbingą žmogų.
Šiuolaikinių tyrimo metodų įdiegimas tur÷tų didelę klinikinę ir ekonominę naudą. Šiuolaikinių
gydymo metodų pritaikymas klinikin÷je praktikoje taip pat lemia pacientų mirtingumo maž÷jimą
bei jų galimybes dalyvauti darbo rinkoje, tod÷l numatomos investicijos gerinant piktybinių navikų
gydymo infrastruktūrą (spindulin÷s terapijos, chirurgin÷s onkologijos, chemoterapijos srityse).
Vienas svarbiausių siekių pl÷tojant diagnostikos paj÷gumą būtų padid÷jęs paslaugos prieinamumas:
tikimasi bent perpus sumažinti šiuo metu labai ilgą laukimo laiką, kai įtaręs ligą žmogus turi laukti
tikslios diagnoz÷s nustatymo.
Kita min÷ta prioritetin÷ kryptis – užtikrinti kokybišką ir efektyvų gydymą
onkologin÷mis ligomis sergantiems pacientams, visų pirma gerinant spindulin÷s terapijos
infrastruktūrą. Spindulin÷s terapijos panaudojimas sumažintų žmonių nedarbingumą, prailgintų jų
gyvenimo trukmę, pacientai tur÷tų galimybę pasveikti. Specializuotą onkologinę pagalbą
teikiančiose gydymo įstaigose spindulin÷s terapijos įranga yra pasenusi ir neatitinka šiuolaikinių
reikalavimų gydymo kokybei ir efektyvumui. Tod÷l ją būtina atnaujinti prioritetą teikiant dviejų
universitetinių ligoninių aprūpinimui. Ypatingą d÷mesį būtina skirti ligoninių, kuriose taikomi
spindulin÷s terapijos metodai, infrastruktūros atnaujinimui. Šiuolaikin÷s spindulin÷s terapijos
pritaikymas leistų pasiekti ne tik didžiulius socialinius, bet ir ekonominius rodiklius.
Gerinant onkologinių ligų gydymo efektyvumą taip pat būtinos investicijos ir į kitų
gydymo metodų modernizavimą: chirurginį gydymą, chemoterapiją. Pagrindines investicijas
numatoma koncentruoti į 5 sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias kompleksines onkologinių ligų
diagnostikos ir gydymo paslaugas. Be to, siekiant ankstyvos onkologinių ligų diagnostikos, būtina
stiprinti ir nespecializuotas onkologinių ligų diagnostikos paslaugas, kurios teikiamos apskričių
lygmenyje. Specializuotą onkologinę pagalbą būtina koncentruoti, kadangi kvalifikuotam
onkologinių ligonių gydymui labai svarbus multidisciplinin÷s komandos, gerai išmanančios
kombinuotą piktybinių navikų diagnostiką ir gydymą (chirurgiją, spindulinę terapiją, chemoterapiją,
hormonoterapiją, biologinę terapiją) darbo principas. Tokiu būdu paskirstant investicijas
specializuotą ir nespecializuotą pagalbą teikiančioms gydymo įstaigoms būtų užtikrinamas
kvalifikuotos visapusiškos onkologin÷s sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo tolygumas
visiems Lietuvos gyventojams.
Investavimo krypčių s÷km÷ priklauso nuo sveikatos priežiūros specialistų
kvalifikacijos k÷limo. Tai glaudžiai susiję su priemon÷mis, finansuojamomis pagal 1.1 prioritetą
„Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“.
Mirtingumo ir neįgalumo nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių mažinimas
Išorin÷s mirties priežastys (traumos, apsinuodijimai ir kitos) Lietuvoje užima trečią
vietą bendroje mirtingumo struktūroje, o darbingiausio amžiaus žmonių grup÷je (15–44 metų) –
pirmąją vietą. Siekiant išsaugoti žmonių darbingumą, būtina sukurti kompleksinę pagalbos
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nukent÷jusiesiems nuo traumų sistemą, investuojant į sveikatos priežiūros įstaigų ir greitosios
medicinin÷s pagalbos infrastruktūrą. Priklausomai nuo traumos sunkumo, ligonis greitosios
medicinos pagalbos transportuojamas į artimiausią traumos centro funkciją atliekančią asmens
sveikatos priežiūros įstaigą. Greitosios medicinos pagalbos institucijos darbas ir dislokacija tur÷tų
būti organizuoti taip, kad pacientas ne ilgiau kaip per valandą nuo įvykio („auksin÷ valanda“) būtų
pristatytas į TC. Per šią valandą privaloma stabilizuoti paciento būklę pagal nustatytus
reikalavimus, informuoti įstaigą, į kurią numatoma pristatyti pacientą, ir kt. Taigi laiku suteikus
medicininę pagalbą traumos, apsinuodijimo ir kitais panašiais atvejais, did÷ja tikimyb÷ išgyventi,
žmogaus darbingumo atgavimas reikalauja mažiau sąnaudų. Tad nukent÷jusiųjų nuo traumų
sistemos pl÷tra tiesiogiai prisideda prie didesnio darbo j÷gos produktyvumo, taip pat leidžia
sumažinti būsimus gydymo kaštus, taip sumažinant spaudimą sveikatos priežiūros sistemos
biudžetui. Tod÷l remiantis analize bei anksčiau apibr÷žtais principais, investicijos šioje srityje
daugiausia bus telkiamos dviem esmin÷mis kryptimis: a) investicijos į GMP pl÷trą, aprūpinant
GMP stotis greitosios pagalbos automobiliais bei reanimobiliais su specialia įranga; b) traumos
centrų funkciją atliekančios asmens sveikatos priežiūros įstaigų pl÷tra.
Visų pirma numatomos investicijos į GMP pl÷trą, aprūpinant GMP stotis greitosios
pagalbos automobiliais bei reanimobiliais su specialia įranga, bus skiriamos remiantis Greitosios
medicinos pagalbos, skubios konsultacin÷s sveikatos priežiūros pagalbos ir pirmin÷s ambulatorin÷s
asmens sveikatos priežiūros automobilių parko atnaujinimo 2006–2008 metų programa, kurioje
atlikus adekvačius skaičiavimus, pateikiamas detalizuotas tokių automobilių poreikis pagal
konkrečias teritorijas.
Taip pat numatomos investicijos į medicininę pagalbą nukent÷jusiems nuo traumų
teikiančių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą. Hospitaliniu laikotarpiu tinkamą medicininę
pagalbą nukent÷jusiems teiktų traumos centrų funkciją atliekančios asmens sveikatos priežiūros
įstaigos (toliau – TC). Šios įstaigos – tai asmens sveikatos priežiūros įstaigos (arba jų padaliniai),
teikiančios stacionarines chirurgijos ir / ar ortopedijos traumatologijos bei reanimacijos ir
intensyviosios terapijos paslaugas, atitinkančios papildomus specialiuosius reikalavimus.
Numatoma, kad pagal teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų apimtį, TC bus trijų lygių: pirmo,
antro ir trečio (aukščiausio) lygio. Tvirtinant papildomus specialiuosius TC reikalavimus, bus
nustatyta, kokių traumų atvejais į kokį TC turi būti nedelsiant pristatomi nukent÷jusieji. Investicijos
bus atliekamos remiantis tokio plano pagrindu, nes tai leis konkrečiai apibr÷žti investicijas į
infrastruktūrą ir įrangą, priklausomai nuo TC lygio.
Kaip min÷ta, medicininę pagalbą būtina kuo skubiau prad÷ti teikti įvykio vietoje
(ikihospitaliniu laikotarpiu), nuo to labai priklauso traumų gydymo s÷km÷. Ikihospitaliniu
laikotarpiu pagalbą teikia paramedikai ir greitosios medicinos pagalbos (GMP) darbuotojai.
Tinkamai pirmajai pagalbai suteikti būtina apmokyti paramedikus, pakelti sveikatos priežiūros
įstaigų specialistų kvalifikaciją, kad jie įgytų reikalingų žinių ir įgūdžių sužeistiesiems gydyti, pagal
ATLS (Advanced Trauma Life Support – Aukštesnio lygio gyvyb÷s palaikymo įvykus traumai)
kursą. Tai glaudžiai susiję su priemon÷mis, finansuojamomis pagal 1.1 prioritetą „Kokybiškas
užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“.
Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros optimizavimas
Per pastaruosius metus sergamumas psichikos ligomis Lietuvoje nuo 1990 iki 2004
metų išaugo beveik 10 proc., taip pat stebimas savižudybių did÷jimas. 1991 m. Lietuva savižudybių
skaičiumi pirmavo tarp Baltijos šalių, o 1994 m. aplenkusi Vengriją tapo pirmaujančia valstybe
Europoje. Galimyb÷ laiku gauti kokybišką reikalingą paslaugą užkirstų kelią psichikos sutrikimo ar
ligos atsiradimui, progresavimui, leistų išvengti skaudžių pasekmių ir užtikrintų žmogaus
pasveikimą, darbingumo išsaugojimą bei grįžimą į visuomenę. Gera psichikos sveikata neatsiejama
nuo žmogaus gyvenimo kokyb÷s ir jo kasdien÷s veiklos – darbo, mokslo, poilsio.
Psichikos sveikata reikalauja kiekybiškai ir kokybiškai naujų investicijų ir sprendimų,
siekiant užtikrinti socialinę ir ekonominę šalies pl÷trą bei piliečių gyvenimo kokybę. Pagrindinis
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pertvarkos tikslas – sukurti kompleksinę psichikos sveikatos priežiūros sistemą, kuri leistų
efektyviai ir racionaliai stiprinti visuomen÷s psichikos sveikatą, vykdyti ligų prevenciją, teikti
visapusišką pagalbą bei socialines paslaugas asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų.
Užtikrinti, kad būtų efektyviai ir prioritetiškai investuojama į psichologiškai stiprią visuomenę, kuri
pasižymi dideliu socialiniu kapitalu ir mažu socialin÷s patologijos lygiu. Mažinti savižudybių,
prievartos ar kitokio destrukcinio elgesio, nukreipto į save ar kitus, atvejų skaičių. Šį tikslą galima
pasiekti, investuojant į modernius visuomen÷s psichikos sveikatos stiprinimo būdus.
Siekiant padidinti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei išvengti asmenų,
kurių psichikos būsena leistų gydytis dienos centre, patekimo į stacionarą, bus investuojama į
lanksčių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą – steigiant psichikos dienos centrus
prie jau sukurtos psichikos sveikatos centrų infrastruktūros savaivaldybių lygiu bei aprūpinant juos
pritaikytomis patalpomis ir reikiama įranga. Stacionarin÷s paslaugos tur÷tų būti teikiamos tik esant
ypač sunkiems psichikos ligų paūm÷jimo atvejams.
Dienos centrų steigimas priartintų paslaugas jų vartotojams; labai pager÷tų šių
paslaugų prieinamumas, antrin÷ ir tretin÷ ligų prevencija; lemtų stacionarinių paslaugų poreikio
maž÷jimą bei ekonominį naudingumą; leistų paslaugų vartotojams gauti įvairiapuses paslaugas;
skatintų bendruomeninių paslaugų pl÷trą; ligoniai būtų intensyviau gydomi bei nenutrūktų jų ryšys
su šeima ir įprastine aplinka. Tokiu būdu būtų sukurta pacientų poreikius tenkinanti paslaugų
sistema.
Reikia modernizuoti stacionarios psichiatrijos grandį, investuojant į ūmios
psichiatrijos stacionarų patalpų įrengimą su šiuolaikin÷mis specialiosios priežiūros priemon÷mis bei
aprūpinant jas reikiama medicinine įranga. Kokybiškos psichikos sveikatos paslaugos
bendruomen÷je neįmanomos be modernios ir efektyvios stacionarin÷s pagalbos ūmių būklių
atvejais.
Siekiant užtikrinti kuo skubesn÷s pagalbos asmeniui teikimą esant krizin÷ms
situacijoms sutrikdančioms psichinę žmogaus sveikatą, psichologinę gerovę, socialinį
funkcionavimą ir adaptaciją bei užkirsti kelią kriz÷s pasikartojimui, kad būtų išvengta skaudžių
pasekmių visuomenei, reikia pl÷toti/kurti krizių intervencijos centrų infrastruktūrą, investuojant į
patalpas, įrangos bei transporto įsigijimą. Šie centrai būtų socialinių ir medicininių paslaugų
teikimo tarpininkai ir užtikrintų nuolatinę pagalbą esant krizin÷ms situacijoms.
Iki šiol nepakankamai teikiamos specializuotos ir labai reikalingos paslaugos vaikams
ir paaugliams su psichikos ir elgesio sutrikimais. Gydant dažnus vaikų psichikos sveikatos
sutrikimus ir užkertant kelią jų peraugimui į skaudžias socializacijos nes÷kmes (bandymai žudytis ir
savižudyb÷s, nusikalstamumas, priklausomyb÷ nuo alkoholio ir narkotikų), būtina sukurti modernių
psichosocialinių paslaugų kompleksą teikiančius regioninius centrus. Tod÷l reikia pl÷toti vaikų ir
paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugas – steigti kompleksin÷s pagalbos vaikui ir šeimai
dienos centrus (ankstyvosios reabilitacijos paslaugų centrą, ikimokyklinio ir jaunesniojo
mokyklinio amžiaus vaikų psichiatrijos centrą su stacionaru ir dienos stacionaru, paauglių
psichiatrijos centrą su stacionaru ir dienos stacionaru; dienos centrą vaikams su autizmo sutrikimu ir
kitais sutrikimas; psichosocialin÷s reabilitacijos centrą vaikams su elgesio, socializacijos
sutrikimais bei turintiems priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų), aprūpinant juos reikalinga
įranga, investuojant į transportą mobilios paslaugos teikimui. Šiuose regioniniuose centruose,
glaudžiai bendradarbiaujant su bendruomen÷s lygiu dirbančiais asmens sveikatos priežiūros
specialistais, švietimo ir socialin÷s apsaugos struktūromis, teikiama pagalba visoms vaikų grup÷ms
ir jų šeimoms.
Investavimo krypčių s÷km÷ priklauso nuo efektyviai veikiančios sveikatos priežiūros
specialistų parengimo ir kvalifikacijos k÷limo, apmokant darbui su psichikos sveikatos problemų
turinčiais pacientais, komandinio darbo įgūdžių formavimui ir pan., sistemos. Kartu būtina
investuoti į visuomen÷s sveikatos specialistų, šeimos gydytojų ir slaugytojų, kitų bendruomen÷s
lygiu dirbančių specialistų (mokytojų, policijos darbuotojų) mokymus, suteikiant žinių ir įgūdžių
psichikos sveikatos srityje. Tai glaudžiai susiję su priemon÷mis, finansuojamomis pagal 1.1
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prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“ ir 1.2 prioritetą „Mokymasis visą
gyvenimą“.
Būtina nuolat vykdyti mokslinį vykstančių permainų vertinimą (įskaitant visuomen÷s
psichikos sveikatos rodiklių, sistemos veiklos efektyvumo, teikiamų paslaugų kokyb÷s efektyvumo
vertinimą, vartotojų pasitenkinimo paslaugomis vertinimą, investuojamų l÷šų efektyvumo
vertinimą, epidemiologinius tyrimus ir kt.).
Sveikatos priežiūros
optimizavimas

sistemos

reformos

tęstinumas,

sveikatos

priežiūros

infrastruktūros

Pagrindiniai sveikatos apsaugos reformos tikslai yra nuolat gerinti sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę ir prieinamumą bei optimizuoti teikiamų paslaugų apimtį ir struktūrą atsižvelgiant
į gyventojų sveikatos priežiūros poreikius. Šie tikslai įgyvendinami plačiai paplitusias ligas gydant
arčiau gyventojų esančiose sveikatos priežiūros įstaigose, o aukštas technologijas koncentruojant
universitetin÷se ligonin÷se ir ligonin÷se, kuriose pacientų srautai yra didžiausi. Numatomos
investicijos į ambulatorinių paslaugų pl÷trą, stacionarių paslaugų optimizavimą bei slaugos ir
palaikomojo gydymo pl÷trą.
Ambulatorin÷s pagalbos pertvarka. Siekiant pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų
kokybę ir prieinamumą, mažinti sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷s ir prieinamumo
netolygumus, būtina toliau decentralizuoti ir pl÷toti pirminę sveikatos priežiūrą, artinant ją prie
gyventojų, stiprinti specializuotą ambulatorinę pagalbą ir reabilitaciją. Būtinos investicijos į
ambulatorines paslaugas teikiančių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimą,
modernizuojant bei aprūpinant jas šiuolaikine įranga bei technologijomis. Tai pad÷s greičiau
diagnozuoti sveikatos sutrikimus, o pigesn÷s ir veiksmingesn÷s, arčiau gyventojų išd÷stytos
paslaugos leis sumažinti gyventojų sergamumą ir padidinti jų darbingumą, taip pat leis racionaliau
naudoti privalomojo sveikatos draudimo fondo ir valstyb÷s biudžeto l÷šas.
Stacionarių paslaugų optimizavimas. Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę
visiems Lietuvos gyventojams, būtina pertvarkyti stacionarių sveikatos priežiūros paslaugų teik÷jų
tinklą. Yra būtinos investicijos į stacionarių paslaugų apskrityse ir savivaldyb÷se optimizavimą,
numatant teikiamų paslaugų, personalo struktūrą, aprūpinimą reikiama įranga ir patalpomis,
gerinant tyrimų kokybę. Šiuo metu Lietuvoje yra apie 40 rajono ligoninių, kurias reik÷tų pertvarkyti
pagal šiuolaikinius reikalavimus. Būtina toliau daug d÷mesio skirti dienos stacionaro ir dienos
chirurgijos pl÷trai. Įdiegus šias paslaugas, sutrump÷ja planinių paslaugų laukiančiųjų pacientų eil÷s,
geriau tenkinami pacientų poreikiai greičiau gauti jiems reikiamą paslaugą, maž÷ja ligonių nedarbo
dienų skaičius, ger÷ja sveikatos priežiūros prieinamumas. Siekiant gerinti pagyvenusių žmonių
sveikatos priežiūrą, užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumą ir tinkamą gydymą, būtina į
bendrojo profilio ligonines integruoti slaugos ir ilgalaikio palaikomojo gydymo paslaugas bei įkurti
slaugos dienos stacionarus.
Ambulatorin÷s pagalbos pertvarką ir stacionarių paslaugų optimizavimą numatoma
remti, siekiant mažinti sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷s ir prieinamumo skirtumus šalyje.
Numatoma sudaryti sąlygas plačiai paplitusias ligas gydyti arčiau gyventojų esančiose sveikatos
priežiūros įstaigose. Šiuo tikslu bus investuojama į regionuose esančias ambulatorines paslaugas
teikiančias sveikatos priežiūros įstaigas; be to, planuojama pagal šiuolaikinius reikalavimus
pertvarkyti apie 40 rajono ligoninių. Šios investicijos pad÷s padidinti sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą ir kokybę kaimo gyventojams, kadangi jiems bus sudaryta galimyb÷ gauti paslaugas
arčiau gyvenamosios vietos, o tai savo ruožtu pad÷s mažinti kaimo gyventojų mirtingumą.
Visuomen÷s sveikatos priežiūros pl÷tra. Būtinos investicijos į modernią bei šiuolaikinę
visuomen÷s sveikatos priežiūrą: įstaigų įrangą, modernias technologijas, visuomen÷s sveikatos
tyrimų atlikimą, kad būtų galima efektyviai vykdyti ligų prevenciją. Aktyvesnis bendruomen÷s
dalyvavimas sveikatos išsaugojimo ir ligų profilaktikos veikloje padeda ugdyti sveiko gyvenimo
įpročius, užkirsti kelią ligoms ir geriau suvokti kiekvieno atsakomybę už savo sveikatą. Siekiant
suaktyvinti šiuos procesus bei sumažinti gyventojų sveikatos rodiklių netolygumus, pagerinti
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gyventojų informavimą ir konsultavimą sveikos gyvensenos klausimais, numatoma stiprinti
sveikatos steb÷seną ir ugdymą, visuomen÷s sveikatos priežiūrą bendruomen÷se, įkuriant
visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas (materialin÷s baz÷s sukūrimas),
didinti geb÷jimą nustatyti sveikatą lemiančius veiksnius ir juos valdyti.
Investavimo krypčių s÷km÷ priklauso nuo efektyviai veikiančios visuomen÷s sveikatos
priežiūros specialistų parengimo ir kvalifikacijos k÷limo. Tai glaudžiai susiję su priemon÷mis,
finansuojamomis pagal 1.1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“ ir 1.2 prioritetą
„Mokymasis visą gyvenimą“. Veiklos algoritmų, gairių, rekomendacijų, metodin÷s medžiagos
parengimas susijęs su 1.4 prioritetu ,,Viešojo administravimo geb÷jimų stiprinimas“.

Švietimo institucijos
Europos Komisijos gair÷se „Daugiau ir geresnių darbo vietų“ įtvirtintas prioritetas
„Padidinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą per geresnį švietimą ir įgūdžius“. Pagal šį prioritetą
reikalaujama užtikrinti pakankamą patrauklių, prieinamų ir aukštos kokyb÷s švietimo paslaugų
pasiūlą visuose švietimo lygmenyse. Nacionalin÷je Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje
įtvirtintas prioritetas skatinti užimtumą ir investicijas į žmogiškąjį kapitalą. Įgyvendinant šį
prioritetą, siekiama didinti švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą. Tai tur÷tų lemti aukštesnę
dirbančių ir į darbo rinką patenkančių asmenų kvalifikaciją, kas užtikrins aukštesnį užimtumo lygį,
darbo produktyvumo (bei užmokesčio) augimą ir šalies ūkio pl÷trą. Šie veiksniai tur÷s didel÷s
įtakos aukštesnei gyvenimo kokybei ir sanglaudai. Bolonijos proceso, kuriame dalyvauja ir Lietuva,
tiksluose taip pat numatytas švietimo sistemos konkurencingumo ir patrauklumo skatinimas,
aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas darbo rinkai.
Valstybin÷s švietimo strategijos 2003–2012 m. nuostatose įtvirtinta, kad švietimo
sistema turi pad÷ti asmeniui ir visuomenei atsakyti į demokratijos ir rinkos pl÷tros, globalizacijos,
nuolatinio mokymosi poreikį bei pasinaudoti naujomis galimyb÷mis. Tam būtini esminiai Lietuvos
švietimo sistemos pokyčiai, kurie pad÷tų didinti švietimo sistemos efektyvumą, išpl÷stų švietimo
sistemos prieinamumą bei užtikrintų šiuolaikin÷s visuomen÷s poreikius atitinkančią švietimo
paslaugų kokybę. Švietimo sistemos reformą, siekiant paslaugų kokyb÷s ir prieinamumo, taip pat
akcentavo išankstinį strategijos vertinimą atlikę ekspertai.
Siekiant šiose bei kitose strategijose numatytų tikslų, pagal šį prioritetą bus remiama
švietimo sistemos reforma bei investicijos į švietimo ir studijų institucijų infrastruktūrą. Tai tur÷tų
pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, atitiktį naujiems kompetencijos reikalavimams bei
prieinamumą gyventojams. Investicijų, siekiant aukštesn÷s švietimo ir studijų institucijų bei
mokslinių tyrimų paslaugų kokyb÷s ir didesnio jų prieinamumo, reikalauja daugelis švietimo
sistemos institucijų. Tačiau sistemos SSGG analiz÷ rodo, kad ypač svarbios (bei nedelsiant
spręstinos) yra šios tarpusavyje susijusios švietimo paslaugų prieinamumo problemos: žemas
priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo (ypač kaimo vietov÷se) prieinamumas, žemas švietimo
paslaugų prieinamumas kaimo vietov÷se, nepakankamas visų lygių švietimo paslaugų
prieinamumas specialiųjų poreikių bei socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir prastas profesinio
orientavimo (profesinio informavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo geb÷jimų ugdymo)
paslaugų prieinamumas. Nemažiau svarbios yra šios švietimo paslaugų kokyb÷s problemos:
nepakankama technologijų ir gamtos mokslų mokymo kokyb÷ bendrojo lavinimo mokyklose, žema
praktinių įgūdžių formavimo bei pagrindinių kompetencijų ugdymo kokyb÷ visais švietimo lygiais,
nepakankama studijų kokyb÷, menka jų atitiktis visuomen÷s ir verslo poreikiams.
Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas
Mokinių tarptautinių pasiekimų tyrimai rodo, kad vienas iš mokymosi s÷km÷s veiksnių
yra ankstyvas mokymosi startas. Tačiau Lietuvoje vaikų ugdymas pradedamas gerokai v÷liau nei
ES šalyse. 2003 m. tik 53,1 proc. 4 metų vaikų Lietuvoje lank÷ ugdymo įstaigas ir ši dalis beveik
nesikeičia. Ypač v÷lai pradeda mokytis kaimo vietovių, socialin÷s rizikos ir socialin÷s atskirties
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sąlygomis augantys vaikai. Atsižvelgiant į šias problemas, Valstybin÷s švietimo strategijos 2003–
2012 m. nuostatose numatyta laiduoti lygias mokymosi starto galimybes, išpl÷sti ikimokyklinio
ugdymo paslaugų prieinamumą, sukurti ir išpl÷toti visuotinio priešmokyklinio ugdymo sistemą.
Naudojant ERPF l÷šas, šių tikslų galima pasiekti stiprinant ikimokyklinio bei priešmokyklinio
ugdymo paslaugas teikiančias įstaigas ir skatinant universalių centrų kaimo vietov÷se steigimąsi,
kurie įsikurtų pertvarkos metu uždaromų bendrojo lavinimo mokyklų arba jau veikiančių
bendruomen÷s namų patalpose. Šie centrai teiktų ne tik ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo,
bet taip pat papildomo ir specialiojo ugdymo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir pan. paslaugas.
Tik÷tina, kad tai tur÷s trejopą teigiamą poveikį. Pirma, pad÷s užtikrinti geresnes mokymosi starto
galimybes kaimo vietov÷se gyvenantiems vaikams. Antra, geresnis ikimokyklinio ugdymo paslaugų
prieinamumas paskatins ankstesnę kaimo vietov÷se gyvenančių t÷vų reintegraciją darbo rinkoje.
Trečia, universalių centrų teikiamos neformaliojo ugdymo paslaugos taip pat leis užtikrinti
aukštesnį kaimo vietovių darbo j÷gos kompetencijos lygį.
Pl÷tojant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą kaimo vietov÷se pagal šį
prioritetą taip pat būtų galima modernizuoti ir pritaikyti viešųjų bibliotekų infrastruktūrą, nes šis
gerai išpl÷totas tinklas gal÷tų dalyvauti organizuojant neformalųjį švietimą, užtikrinti prieinamumą
prie mokymosi šaltinių ir teikti kai kurias viešąsias el. paslaugas (pvz., profesinį orientavimą).
Skatinant mokymąsi visą gyvenimą, būtina didinti profesinio orientavimo (apima
profesinį informavimą, profesinį konsultavimą, karjeros planavimo geb÷jimų ugdymą) paslaugų
prieinamumą ir kokybę. Situacijos analiz÷je konstatuojama, kad ypač mažai mokosi vyresnio
amžiaus, mažesnes pajamas, žemesnio lygio išsilavinimą turintys, kaimiškosiose vietov÷se
gyvenantys asmenys, tuo tarpu tinkamai veikianti profesinio orientavimo sistema gal÷tų šią situaciją
iš esm÷s pagerinti. Šiuo metu profesinio orientavimo sistema dar tik kuriama, nors tam tikras
profesinio orientavimo paslaugas teikia įvairios institucijos: bendrojo lavinimo, profesin÷s ir
aukštosios mokyklos, darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos, teritorin÷se darbo biržose
veikiantys jaunimo ir darbo centrai. Tačiau paslaugos teikiamos labiau atskirų institucijų iniciatyva,
trūksta sistemiško, kompleksinio ir koordinuoto požiūrio, apimančio visus mokymo lygius, visas
tikslines grupes, skirtingo institucinio statuso įstaigas. Tod÷l naudojant ERPF l÷šas numatoma
pl÷toti ir modernizuoti profesinio orientavimo infrastruktūrą: steigti profesinio orientavimo
(profesinio informavimo, profesinio konsultavimo, karjeros planavimo) centrus švietimo bei studijų
institucijose (bendrojo lavinimo, profesin÷se ir aukštosiose mokyklose) ar kaip savarankiškas
savivaldyb÷s įstaigas, renovuoti šias paslaugas teikiančių įstaigų patalpas, remti reikalingos įrangos
įsigijimą. Parama bus teikiama iniciatyvoms, kurios prisid÷s sukuriant tinkamai funkcionuojančią
profesinio orientavimo sistemą Lietuvoje. Šios iniciatyvos numatytos Profesinio orientavimo
strategijos įgyvendinimo plane (patvirtintas 2005 m. geguž÷s 9 d. švietimo ir mokslo ministro ir
socialin÷s apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. ISAK-2540/A1-321).
Visų švietimo lygių įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumas taip pat ribotas
specialiųjų poreikių bei socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams. Pastaraisiais metais siekiama vis
daugiau šių mokinių integruoti mokytis kartu su kitais. Tačiau švietimo sistema tokiam integruotam
mokymui prastai pasirengusi, neišpl÷tota paramos šiems mokiniams ir jų mokytojams sistema,
beveik n÷ra mokyklų, pritaikytų žmon÷ms su jud÷jimo negalia. Tod÷l specialiųjų poreikių ir
socialin÷s atskirties mokiniai, kurie integruoti mokytis bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo
sistemose, dažnai keičia mokyklas arba tiesiog jų nebaigia. Naudojant ERPF l÷šas šių problemų
sprendimui, būtų galima investuoti į specialiųjų mokyklų vietose besikuriančių metodinių centrų
infrastruktūros pritaikymą bei atnaujinimą, pedagoginių psichologinių tarnybų materialinę ir
metodinę bazę, pritaikyti švietimo įstaigų infrastruktūrą specialiųjų poreikių vaikams bei jaunimo
mokyklų infrastruktūros atnaujinimą ir pritaikymą.
Švietimo paslaugų prieinamumui gerinti skirtų investicijų efektyvumas yra susijęs su
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“
priemon÷mis: profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir pl÷tra; privalomo
priešmokyklinio ugdymo diegimas ir ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas kaimo
vietov÷se (įstaigų aprūpinimas šiuolaikiniu ugdymo turiniu ir priemon÷mis, pedagogų kvalifikacijos
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tobulinimas arba perkvalifikavimas, naujų ugdymo programų išbandymas ir kt.); mokymosi
finansin÷s, psichologin÷s, specialiosios pedagogin÷s, specialiosios, socialin÷s pedagogin÷s,
medicinos ir kitokios pagalbos besimokantiems sistemos pertvarka ir šios sistemos personalo
kvalifikacijos tobulinimas, kompetencijos atnaujinimas arba perkvalifikavimas, panaudojant
šiuolaikines mokymo metodikas ir technologijas; mokymosi visą gyvenimą įstaigų tinklo, įskaitant
kultūros ir kt. įstaigas, pl÷tra, aprūpinant jį mokymosi visą gyvenimą informacijos šaltiniais ar
prieiga prie jų. Siekiant investicijų efektyvumo taip pat reikia tarpusavyje derinti šias intervencijas,
atsižvelgti į specifinius vietos bendruomen÷s ar tikslin÷s grup÷s poreikius. Steigiant universalius
centrus kaimo vietov÷se, būtina remtis pirmųjų centrų steigimo metu sukaupta patirtimi,
identifikuoti svarbiausias klaidas ir pamokas bei užtikrinti įvairių lygių valdžios institucijų
bendradarbiavimą. Tuo tarpu s÷kmingą specialiųjų poreikių bei socialinę atskirtį patiriančių vaikų
integraciją taip pat veiks išoriniai veiksniai: visuomen÷s (ypač besimokančiųjų ir jų t÷vų)
tolerancijos lygis, specialiųjų poreikių asmenų t÷vų požiūris į integraciją. Be to, investicijos tur÷tų
būti siejamos su anksčiau aptartų sistemų pertvarka. Tai tur÷tų užtikrinti ilgalaikį investicijų
poveikį.
Švietimo kokyb÷s gerinimas
Žinių visuomen÷s kūrimuisi, aukštųjų technologijų pl÷trai bei šalies ūkio augimui
ilguoju laikotarpiu didel÷s įtakos tur÷s aukštesn÷ technologijų gamtos mokslų ir menų mokymo
kokyb÷ šalies bendrojo lavinimo mokyklose. Mokslo ir technologijų populiarinimo Lietuvoje
strategijoje teigiama, kad bendrojo lavinimo sistema nepakankamai skatina dom÷jimąsi mokslu ir
technologijomis. Tai lemia santykinai mažą gamtos bei technologijos mokslų sričių programų
populiarumą tarp stojančiųjų į aukštąsias šalies mokyklas. Be to, tarptautiniai tyrimai rodo, kad
Lietuvos moksleivių pasiekimai matematikos ir gamtos mokslų srityje vis dar atsilieka nuo
stipriausių ES valstybių. Sprendžiant šias problemas Nacionalin÷je Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programoje numatyta skatinti vidurinio ugdymo programas vykdančias mokyklas
suformuoti technologinį profilį arba pakraipą. ERPF l÷šos gal÷tų būti naudojamos šios reformos
finansavimui bei mokymo kokyb÷s užtikrinimui, finansuojant modernių gamtos bei technologijų
mokslų mokymo priemonių bei įrangos įsigijimą ir atnaujinimą. Šios intervencijos yra būtinos,
siekiant nuo 2008 metų iš esm÷s atnaujinti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinį
nukreipiant jį į esminių kompetencijų, taip pat ir gamtos mokslų bei technologijų kompetencijos
formavimą bendrojo lavinimo mokykloje. Kita vertus, pagrindin÷ šių intervencijų s÷km÷s prielaida
yra efektyviai veikianti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistema (Žmogiškųjų išteklių pl÷tros
veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemon÷s). Intervencijos s÷km÷ taip
pat priklausys nuo bendrojo lavinimo ir kitų švietimo įstaigų mokinių mokslin÷s veiklos r÷mimo
efektyvumo (Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyr÷jų geb÷jimų
stiprinimas“ priemon÷s). Remiantis Valstybin÷s švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatomis,
Vidurinio ugdymo programos aprašu, 2007–2008 mokslo metų bendraisiais ugdymo planais taip pat
reikia atnaujinti menų mokymo infrastruktūrą bendrojo lavinimo mokyklose. Naujos meninio
ugdymo programos yra taikomojo pobūdžio ir jose didelis d÷mesys skiriamas informacinių
komunikacinių technologijų taikymui mokymo procese, kad mokiniai gal÷tų susipažinti su
profesiniais įgūdžiais, reikalingais šiuolaikin÷se kūrybin÷s industrijos šakose (interaktyviojo
dizaino, reklamos, kultūrinio turizmo ir kt.). Dabartin÷ bendrojo lavinimo mokyklų infrastruktūra
n÷ra pritaikyta šiuolaikiniam menų mokymui, tod÷l svarbu jas aprūpinti šiuolaikin÷mis mokymo
priemon÷mis, įskaitant informacines technologijas.
ES gair÷se ir nacionalin÷se strategijose numatyta, kad švietimo sistema tur÷tų rengti
darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus. Tuo tarpu darbdavių apklausos rodo, kad
profesinio rengimo ir aukštųjų mokyklų absolventams labiausiai trūksta praktinių įgūdžių.
Sprendžiant šią problemą, būtų neoptimalu kiekvieną švietimo įstaigą aprūpinti brangia praktinio
mokymo įranga. Tod÷l, naudojant ERPF l÷šas, restruktūrizuojamų profesinio mokymo įstaigų
baz÷je būtų galima steigti sektorinius praktinio mokymo centrus. Juose esančia praktinio mokymo
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įranga gal÷tų naudotis įvairių švietimo lygių įstaigos (bendrojo lavinimo, profesinio mokymo
įstaigos, kolegijos, universitetai). Tikimasi, kad tokios investicijos ne tik pagerintų įvairių švietimo
lygių įstaigų abiturientų ir absolventų praktinį pasirengimą, bet taip pat užtikrintų aukštesnį
ekonominį švietimo sistemos gyvybingumą. Bendradarbiavimas naudojant sektorinių praktinio
mokymo centrų įrangą sąlygotų mažesnį investicijų poreikį bei sudarytų prielaidas dalintis praktinio
mokymo įrangos eksploatavimo kaštus. Šios intervencijos s÷km÷ priklausys nuo kelių sąlygų.
Pirma, būtina užtikrinti ne tik glaudų atskirų švietimo įstaigų bendradarbiavimą, bet ir aktyvų verslo
atstovų dalyvavimą priimant sprendimus d÷l sektorinio praktinio mokymo centro vietos, įsigyjamos
įrangos ir mokymo programų pobūdžio. Tai leistų užtikrinti geresnę tokių centrų veiklos rezultatų
atitiktį darbo rinkos poreikiams. Antra, būtina derinti šias intervencijas su min÷to Žmogiškųjų
išteklių pl÷tros veiksmų programos 2 prioriteto veiksmais, skirtais esamų mokymo programų
kokyb÷s gerinimui, naujų mokymo programų, atitinkančių ūkio pl÷tros poreikius, rengimui,
pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimui, bendrųjų geb÷jimų ir ypač verslumo ugdymo
diegimui švietimo sistemoje.
Žinių visuomen÷s pl÷tra, aukštą pridedamąją vertę kuriančių, žinioms imlių gamybos,
paslaugų sektorių augimas ir darbo j÷gos kvalifikacijos lygio augimas taip pat lemia poreikį gerinti
studijų kokybę. Nacionalin÷je Lisabonos įgyvendinimo programoje įtvirtintas siekis didinti aukštojo
mokslo efektyvumą, gerinti aukščiausios kvalifikacijos specialistų, atitinkančių modernios
pramon÷s ir verslo poreikius, pasiūlą. Tačiau daugelis tyrimų rodo, kad studijų sistema pl÷tojama
deramai neatsižvelgiant į žinių visuomen÷s poreikius, studentams labai trūksta praktinių žinių,
pasirengimo konkuruoti darbo rinkoje. Taip pat neparengiamas pakankamas jaunų mokslininkų ir
tyr÷jų, kurie įsilietų į sparčiai senstančią akademinę bendruomenę, skaičius labai mažai tyr÷jų
dalyvauja versle. D÷l nepakankamos kokyb÷s viešojo sektoriaus MTTP veikla n÷ra orientuota į
visuomen÷s ir ūkio poreikius, mažai MTTP rezultatai panaudojami Lietuvos ūkyje. Be to, prasta,
morališkai pasenusi infrastruktūra neleidžia pritraukti aukščiausios kvalifikacijos mokslininkų iš
kitų ES šalių (tarp jų užsienyje dirbančių Lietuvos mokslininkų) ir tokiu būdu įgyvendinti Bolonijos
proceso tikslus bei užtikrinti aukštesnę studijų kokybę. Tod÷l būtina investuoti į studijų sistemos
infrastruktūros modernizavimą ir pl÷trą. Šios investicijos taip pat tur÷s teigiamos įtakos MTTP
veiklai ta apimtimi, kuria dalis studijų infrastruktūros neišvengiamai yra naudojama MTTP
veikloje.
Naudojant ERPF l÷šas planuojama sukurti nūdienos ir ateities poreikius atitinkančią
mokymo ir mokymosi aplinką, modernizuojant aukštųjų mokyklų infrastruktūrą, skirtą studijoms.
Tai apimtų auditorijų, bibliotekų, mokomųjų ir mokslinių laboratorijų infrastruktūros (įskaitant
informacines sistemas) kompleksinį atnaujinimą ir pl÷trą. Pirmenybę reik÷tų teikti studijų kokyb÷s
gerinimui prioritetin÷se srityse, ypač socialinių ir humanitarinių mokslų bei meno studijų. Šias
investicijas taip pat reik÷tų derinti su Lietuvos aukštojo mokslo sistemos pl÷tros 2006–2010 m.
plane numatyta aukštųjų mokyklų tinklo pertvarka bei kitomis plano nuostatomis. Šios investicijos
papildys ir bus glaudžiai derinamos su investicijomis, skiriamomis pagal Ekonomikos augimo
veiksmų programos 1 „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti MTTP“ ir 2 prioritetą
„Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“. Investicijos, skirtos
kompleksiniam studijų infrastruktūros modernizavimui ir pl÷trai, taip pat bus derinamos su
investicijomis, finansuojamomis pagal Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 2 ir 3 bei
Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioritetus, numatančius mokslo ir studijų įstaigų
aprūpinimą šiuolaikine mokymo medžiaga, sąlygų naudotis mokymosi visą gyvenimą informacijos
šaltiniais sudarymą, mokslininkų ir tyr÷jų veiklos, taip pat mokslo ir studijų institucijų bei verslo
subjektų bendradarbiavimo skatinimą, mokslo ir studijų institucijų informacin÷s sistemos,
kompiuterių tinklo pl÷tros finansavimą.
Siekiant užtikrinti aukštesnę švietimo kokybę taip pat būtina stiprinti ekspertinių
švietimo institucijų geb÷jimus. Naudojant ERPF l÷šas, parama bus skiriama kompleksinei Studijų
kokyb÷s vertinimo centro, Nacionalinę kvalifikacijos sistemą tvarkančios institucijos bei kitų
kokyb÷s vertinimo įstaigų infrastruktūros pl÷trai. Šios investicijos papildys Žmogiškųjų išteklių
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pl÷tros veiksmų programos 2 prioritete numatytą paramą Nacionalin÷s kvalifikacijos sistemos
kūrimui ir diegimui bei švietimo steb÷senos ir kokyb÷s užtikrinimo sistemų stiprinimui.
Tinkamas šio prioriteto įgyvendinimas prisid÷s prie Žmogiškųjų išteklių pl÷tros
veiksmų programos įgyvendinimo. Be investicijų į švietimo įstaigų infrastruktūros modernizavimą
vargu ar galima sukurti aktyviai darbo rinkoje dalyvaujančią visuomenę, kurios nariai nuolat
aktyviai įgyja, atnaujina, plečia savo žinias, geb÷jimus ir įgūdžius bei produktyviai taiko juos šalies
ūkyje. Šio prioriteto įgyvendinimas ypač papildys priemones/intervencijas, kurios finansuojamos
pagal Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir
socialin÷ apr÷ptis“ bei 2 prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“. Norint efektyviai panaudoti
pastarųjų prioritetų priemones, skirtas švietimo sistemos personalo kvalifikacijos k÷limui, mokymo
metodikų ir priemonių atnaujinimui bei prieigos prie informacijos šaltinių užtikinimui, įmonių bei
viešojo sektoriaus darbuotojų lankstumo darbo rinkoje bei prisitaikymo prie šios rinkos poreikių
skatinimui būtinos investicijos į švietimo įstaigų infrastruktūros atnaujinimą pagal šį prioritetą,
leisiančios geriau patenkinti kylančią kokybiškų ir prieinamų švietimo paslaugų paklausą.

Profesinio mokymo, valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką įgyvendinančios, socialines
paslaugas ir paslaugas neįgaliesiems teikiančios institucijos
Pagrindinis Lietuvos užimtumo politikos tikslas – užtikrinti kokybišką ir socialiai
saugų užimtumą. Svarbiausios Lietuvos užimtumo politikos gair÷s vidutiniuoju laikotarpiu yra
apibr÷žtos Nacionalin÷je Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje. Joje akcentuojami tokie
tikslai:
• Pritraukti į darbo rinką bei joje išlaikyti daugiau žmonių;
• Gerinti darbuotojų ir įmonių geb÷jimą prisitaikyti;
• Mažinti struktūrinį nedarbą daugiau investuojant į žmones.
Nacionalin÷je Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje išskiriami tokie
svarbiausi uždaviniai infrastruktūros pl÷tros srityje:
• Restruktūrizuoti švietimo, pasibaigus privalomajam mokymui, sistemą;
• Tobulinti mokyklų materialin÷s būkl÷s minimumo standartus;
• Modernizuoti darbo rinkos institucijas ir optimizuoti teikiamas paslaugas;
• Pl÷toti bendruomen÷s nariams teikiamas paslaugas, sudaryti jos nariams galimybes
sugrįžti į darbo rinką ir aktyviai joje dalyvauti;
• Skatinti socialin÷s rizikos asmenų integraciją į darbo rinką – pl÷toti paslaugų
infrastruktūrą, didinti jų prieinamumą.
Profesinio mokymo sistemos, valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką įgyvendinančių
įstaigų paslaugų, socialinių paslaugų ir neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos infrastruktūros kokyb÷ ir
prieinamumas yra svarbios sąlygos siekiant padidinti darbo j÷gos užimtumą (įskaitant tokias grupes,
kaip jaunimas, vyresnio amžiaus asmenys, moterys, neįgalieji, socialin÷s rizikos asmenys ar
socialinę atskirtį patiriantys asmenys). Šios prioriteto krypties investicijos į min÷tų paslaugų
infrastruktūros vystymą tiesiogiai siejasi ir papildo pagal Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų
programos 1.1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“ numatomas investicijas.
Pagal pastarąjį prioritetą siekiama įtraukti ir išlaikyti darbo rinkoje ekonomiškai neaktyvius
asmenis, bedarbius, jaunus žmones, vyresnio amžiaus gyventojus, numatant finansavimą įvairioms
užimtumo r÷mimo ir aktyvioms darbo rinkos politikos priemon÷ms. Be to vykdant šią prioriteto
kryptį bus atsižvelgiama ir į min÷to Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 1.1 prioritete
numatomus tobulinti darbo rinkos steb÷senos, jos pokyčių ir kvalifikacijos mokymo poreikio
prognozavimo sistemos rezultatus.
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Profesinio mokymo infrastruktūros pl÷tra
Pl÷tojant profesinio mokymo infrastruktūrą pirmiausia siekiama užtikrinti geresnį
profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos suderinamumą, pagerinti darbo j÷gos kvalifikaciją ir
paskatinti ekonomiškai neaktyvius gyventojus įsitraukti į darbo rinką.
Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje ir jos įgyvendinimo veiksmų plane
išd÷styta nuostata, jog būtina didinti profesinio rengimo ir tęstinio mokymosi įtaką užimtumui.
Mokymasis turi tapti prieinamesnis (ypač tiems, kurie iš švietimo sistemos gavo mažiausiai), turi
būti sudarytos „antrojo šanso“ galimyb÷s asmenims iki 16 metų, kurie neįgijo pagrindinio
išsilavinimo. Be to, numatyta pl÷toti švietimo infrastruktūrą tolydžiai didinant investicijas į
institucijų, teikiančių švietimo, profesinio orientavimo (profesinio informavimo, konsultavimo ir
karjeros planavimo geb÷jimų ugdymo) paslaugas, technin÷s baz÷s atnaujinimą.
Profesinio mokymo sistemą sudaro pirminį profesinį mokymą teikiančios įstaigos ir
darbo rinkos mokymo centrai (specializuojasi suaugusiųjų profesinio mokymo srityje). Situacijos
analiz÷ parod÷, kad šiuo metu profesinis mokymas n÷ra populiarus, o jo prestižas – menkas.
Darbdavių apklausos duomenimis profesinio mokymo sistemos absolventams labiausia trūksta
profesinių praktinių (specialiųjų, sektorinių) įgūdžių. Profesinio mokymo sistema yra nepakankamai
naudojama tęstiniam suaugusiųjų mokymui.
Pagrindin÷ profesinio mokymo sistemos problema šiuo metu – tai nepakankamai darbo
rinkos poreikius atitinkanti mokymo kokyb÷, kurią numatoma gerinti naudojant šios ir kitų veiksmų
programų l÷šas. Siekiant aukštesn÷s mokymo kokyb÷s, būtina ne tik pagerinti mokymo bazę, bet ir
tobulinti mokymo programas, profesijos mokytojų kvalifikaciją, diegti šiuolaikinius mokymo ir
kokyb÷s valdymo metodus. Pagal Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioritetą remiamas
mokytojų ir d÷stytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokymo programų tobulinimas. Tuo tarpu pagal
šią veiksmų programą bus investuojama į mokymo įrangos atnaujinimą bei mokymo patalpų
modernizavimą, nes tokios investicijos yra būtinos siekiant teikti darbo rinkos poreikius
atitinkančias profesinio mokymo programas.
Bus skatinami kompleksiniai projektai, gerinantys profesinį mokymą teikiančių įstaigų
bendradarbiavimą ir numatantys optimalų kuriamos infrastruktūros panaudojimą. Planuojama
investuoti į optimizuotą ir bendrą sistemą, o tai reiškia, kad prieš skiriant l÷šas būtina įvertinti visą
profesinio mokymo įstaigų (pirminio ir suaugusiųjų rengimo) tinklą atsižvelgiant į prieinamumo,
specializacijos, ekonominio gyvybingumo kriterijus ir siekiant išvengti investicijų dubliavimo (d÷l
šios priežasties prieš skiriant l÷šas kai kurios įstaigos gali būti sujungtos ar uždarytos). Daugiausia
išteklių reik÷tų skirti toms sritims, kuriose planuojamas didžiausias specialistų paklausos augimas.
Bus finansuojamos iniciatyvos, skirtos sukurti arba pagerinti infrastruktūrą, būtiną darbo rinkoje
vertinamiems profesiniams-praktiniams įgūdžiams suteikti. Numatoma spręsti žemo informacinių ir
komunikacinių technologijų naudojimo profesinio mokymo sistemoje (ypač – mokymo
programose, kurios yra imlios šiai specialiai įrangai) problemą. Skiriamos l÷šos papildys (bet ne
pakeis) infrastruktūrą, kurią numatoma sukurti sektoriniuose praktinio mokymo centruose.
Situacijos analiz÷ parod÷, kad bendras profesinio mokymo paslaugų prieinamumas yra
pakankamai geras visose apskrityse (turint omenyje, kad tokio mokymo paslaugas teikia daug
valstybinių ir privačių įstaigų, įmonių, organizacijų). Kalbant apie pirminį profesinį mokymą, jis
yra santykinai žemesnis Taurag÷s, Marijampol÷s ir Telšių apskrityse. Tačiau profesinio mokymo
prieinamumas specialiųjų poreikių asmenims yra daug žemesnis d÷l to, kad profesinio mokymo
įstaigos n÷ra tinkamai pritaikytos šiems asmenims. Tod÷l numatoma skirti l÷šų siekiant spręsti šią
problemą.
Pagerinus paslaugų kokybę, galima tik÷tis, kad pakils profesinio mokymo prestižas,
daugiau moksleivių apsispręs mokytis profesin÷se mokyklose, daugiau darbuotojų ir darbo
neturinčių asmenų rinksis profesinio mokymo sistemos teikiamas kvalifikacijos tobulinimo arba
persikvalifikavimo paslaugas. Išankstinio vertinimo ataskaitoje atkreiptas d÷mesys į tai, kad būtina
užtikrinti ESF ir ERPF finansuojamų priemonių suderinamumą. Tod÷l būtina užakcentuoti, kad
pagal šį prioritetą skiriamas investicijas nuosekliai papildys Žmogiškųjų išteklių veiksmų
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programos finansuojamos veiklos. Kokybiško profesinio mokymo paklausą didins pagal
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 1 prioritetą teikiama parama įmonių ir viešojo
sektoriaus darbuotojų mokymui, bendriesiems gyventojų įgūdžiams stiprinti. Be to, pagal šį ir 4
prioritetą bus teikiama parama ir socialinių partnerių geb÷jimams stiprinti, ir bendriems veiksmams
skatinti. Tuo tarpu siekiant mokymo kokyb÷s, būtinas tolesnis ir efektyvus mokymo įstaigų ir
socialinių partnerių bendradarbiavimas.
Valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką įgyvendinančių įstaigų infrastruktūros modernizacija
Situacijos ir SSGG analiz÷je teigiama, kad valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką
įgyvendinančių įstaigų (Lietuvos darbo biržos, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos) paslaugų
prieinamumas yra geras, tačiau būtina gerinti teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų įvairovę, labiau
pritaikyti šias paslaugas konkrečių asmenų poreikiams. Pagal šią veiksmų programą numatoma
skirti l÷šų tolesnei valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką įgyvendinančių įstaigų (Lietuvos darbo
biržos) infrastruktūros modernizacijai. (Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos, kuri taip pat
prisideda įgyvendinant valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką, infrastruktūros pl÷tra yra aptarta šios
strategijos dalyje, skirtoje profesinio orientavimo infrastruktūrai).
Planuojama tęsti min÷tųjų įstaigų tinklo optimizavimą ir renovaciją, siekiant
suformuoti efektyviai veikiantį vienas kitą papildančių įstaigų tinklą. Šioje srityje jau investuojama
nemažai l÷šų pagal 2004–2006 m. Lietuvos bendrąjį programavimo dokumentą, tod÷l naujos
investicijos bus skirtos tiems objektams, kurie prisid÷s prie tolesn÷s kokybiškų valstyb÷s užimtumo
r÷mimo paslaugų pl÷tros ir šias paslaugas teikiančių institucijų tinklo optimizavimo. Skiriant
paramą būtina atsižvelgti ir į situacijos analiz÷je aptartus pastarojo meto darbo rinkos pokyčius:
maž÷jantį bedarbių skaičių, pakankamai didelę ekonomiškai neaktyvių gyventojų dalį. Tod÷l darbo
biržos taip pat turi keistis – vis daugiau d÷mesio skiriant geresniam darbo rinkos pasiūlos ir
paklausos derinimui bei nuosekliam principo „dirbti apsimoka“ taikymui. Numatoma, kad parama
bus teikiama tokioms iniciatyvoms, kurios pad÷s valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką
įgyvendinančioms įstaigoms suformuoti šiuolaikinį, konkrečių regionų ir tikslinių grupių
poreikiams pritaikytą kokybiškų paslaugų paketą. Šių paslaugų teikimas bus remiamas pagal
Žmogiškųjų išteklių veiksmų programą (1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“),
taip nuosekliai papildant ERPF teikiamą paramą.
Socialinių paslaugų infrastruktūros prieinamumo ir kokyb÷s didinimas
Lietuvos Respublikos 2004–2006 metų Nacionalinio kovos su skurdu ir socialine
atskirtimi veiksmų plano įgyvendinimo 2005–2006 metų priemon÷se numatyta imtis priemonių,
kurios pad÷tų koordinuoti veiksmus ir politiką, skirtą kovai su skurdu aktyvinti ir socialinei
atskirčiai mažinti. 2002 m. prad÷ta socialinių paslaugų sistemos reforma. Jos metu siekiama
užtikrinti pakankamą pažeidžiamiausių grupių apsaugą, pl÷tojant socialines paslaugas, kurios
sudaro galimybes individualizuoti pagalbą ir taip padidinti pagalbos efektyvumą, grąžinti socialiai
atskirtus asmenis bei šeimas į visuomenę ir darbą. Pagal šią veiksmų programą taip pat planuojama
finansuoti tam tikras Nacionalin÷je vaikų dienos centrų 2005-2007 m. programoje (patvirtinta 2004
m. gruodžio 1 d. LR Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 1525) (ir panašaus pobūdžio programose iki 2013
m.) priemones.
Numatoma investuoti į socialinių paslaugų prieinamumo, įvairov÷s ir kokyb÷s
didinimą. Socialin÷s paslaugos bus pl÷tojamos siekiant užtikrinti pakankamą socialinio saugumo
lygį šių paslaugų gav÷jams, didinti kokybišką socialinę pagalbą ir jos prieinamumą regionuose
mažinant socialinę atskirtį bei stiprinant gyventojų aktyvią įtrauktį. Priklausomai nuo tokių asmenų
situacijos, socialinę įtrauktį skatins įvairios paskatos. Pirmiausia, tam tikros socialin÷s paslaugos
tiesiogiai pad÷s tam tikrų socialin÷s rizikos grupių asmenims labiau integruotis visuomen÷je,
įgyjant socialinių įgūdžių ir motyvaciją sugrįžti į darbo rinką (pvz., netekę darbo asmenys, iš
įkalinimo įstaigų grįžę asmenys, įvairių priklausomybių turintys asmenys, smurtą šeimoje
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patyrusios moterys, prekybos žmon÷mis aukos). Išpl÷totas socialinių paslaugų įstaigų tinklas
suteiktų galimybę derinti darbinius ir šeimos (privačius) įsipareigojimus tiems asmenims, kurie
šeimose prižiūri savimi negalinčius pasirūpinti šeimos narius (vaikus, neįgaliuosius, senyvo
amžiaus asmenis ir pan.). Socialinių paslaugų pl÷tra tur÷s įtakos ir naujų darbo vietų kūrimuisi, iš
dalies skatins socialinio darbo savanorystę, stiprins bendruomenines iniciatyvas.
Socialinių paslaugų tinklo pl÷tra pad÷tų optimizuoti šiuo metu veikiančio socialinių
paslaugų tinklo struktūrą, –didinti nestacionarių, bendruomeninių socialinių paslaugų dalį,
paskatinti nedidelių 10-30 vietų stacionarių socialin÷s globos įstaigų (pav., grupinio gyvenimo
namų neįgaliems asmenims) kūrimąsi ar esamos stacionarių socialin÷s globos įstaigų
infrastruktūros modernizavimą. Skiriamas investicijas taip pat būtina derinti su pagal šį prioritetą
numatoma finansuoti sveikatos priežiūros įstaigų pl÷tra, kadangi socialin÷s paslaugos bus teikiamos
ir stacionarių paslaugų pagrindu veikiančiuose socialinių paslaugų centruose. Pagal šio prioriteto
švietimo institucijų kryptį bus finansuojamas universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietov÷se
vystymas; šiuose centruose taip pat planuojama teikti integruotas švietimo bei nestacionarias
socialines paslaugas. Investicijos pagal šią prioriteto kryptį taip pat bus derinamos su Žmonių
išteklių pl÷tros veiksmų programos 1.1 prioritete „Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“
numatomomis investicijomis, kurios bus skiriamos socialinei apr÷pčiai didinti ir skurdui mažinti.
Pastarajame prioritete numatoma teikti paramą socialin÷ms paslaugoms kurti ir tobulinti. Šios
prioriteto krypties investicijos iš esm÷s prisid÷s gerinant šių paslaugų kokybę ir prieinamumą.
Pl÷tojant socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą bus plečiamas dienos socialines
paslaugas teikiančių įstaigų tinklas, numatoma atnaujinti ar steigti naujus 20-30 vietų dienos
socialin÷s globos centrus, krizių centrus (moterų, vyrų, šeimos) planuojama kiekvienos apskrities
teritorijoje įsteigti tokius centrus), mišrias socialinių paslaugų įstaigas (jose – paramos šeimai
tarnybos) ir savarankiško ar laikino gyvenimo namus bei bendruomenių namus, steigti 10-20 vietų
grupinio gyvenimo namus neįgaliesiems, modernizuoti stacionarias socialin÷s globos įstaigas
(socialin÷s globos namus senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems, likusiems be t÷vų globos
vaikams), didinti jose socialin÷s globos kokybę, o didelį vietų skaičių turinčiose socialin÷s globos
įstaigose mažinant ir gyventojų skaičių. Teikiant paramą, bus vadovaujamasi šiais principais:
tolesnis socialinių paslaugų organizavimo dekoncentravimas ir decentralizavimas; nestacionarių
socialinių paslaugų infrastruktūros skirtumų savivaldyb÷se ir regionuose mažinimas; socialinių
paslaugų įstaigų materialin÷s baz÷s modernizavimas; teikiamos socialin÷s globos kokyb÷s
užtikrinimas; socialinių paslaugų įvairov÷s didinimas; bendruomen÷s įsitraukimo sprendžiant
bendruomen÷s narių problemas didinimas.
Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos ir kitų paslaugų neįgaliesiems pl÷tra
2005 m. įsigaliojus naujajam Neįgaliųjų socialin÷s integracijos įstatymui, prad÷ta
formuoti nauja neįgalumo samprata, akcentuojanti ne neįgalumą, bet galimybių dirbti sudarymą.
Tod÷l ypatingas d÷mesys skiriamas profesinei reabilitacijai. Prad÷ta kurti neįgaliųjų profesin÷s
reabilitacijos sistema, apimanti tokias pagrindines paslaugas, kaip profesinis orientavimas,
konsultavimas, profesinių geb÷jimų įvertinimas bei atkūrimas arba naujų išugdymas,
perkvalifikavimas.
Šiuo metu neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos sistema apr÷pia gana nedaug žmonių su
negalia; ji yra brangi, be to, nesprendžia socialinio asmens prisitaikymo problemų. Neįgaliųjų
profesinis mokymas, perkvalifikavimas organizuojami darbo rinkos mokymo tarnybose, specialiose
profesinio mokymo įstaigose, taigi prieinami tik asmenims, turintiems lengvą negalią. Tod÷l
numatoma daug d÷mesio skirti tam, kad žmon÷ms su negalia būtų prieinama ir teikiama daugiau
profesin÷s reabilitacijos paslaugų, tokiu būdu skatinant jų sugrįžimą į darbo rinką. Bus
finansuojama neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos centrų pl÷tra ir renovacija, gerinant susijusių
paslaugų kokybę ir didinant jų prieinamumą. Šias paslaugas orientuojant į darbingo amžiaus
neįgalius asmenis, numatoma, kad kiekvienoje iš 10 apskričių funkcionuos bent vienas, apie 50
vietų (atsižvelgiant į realius apskrities poreikius) reabilitacijai pritaikytas centras (šiuo metu veikia
94

tik vienas toks centras Vilniuje). Taigi visos Lietuvos teritorijoje būtų įrengta iki 500 reabilitacijos
vietų, skirtų asmenims, kuriems buvo nustatytas poreikis profesin÷s reabilitacijos paslaugoms.
Investuojant į švietimo ir mokymo institucijų infrastruktūrą bus finansuojamas ir fizin÷s bei
informacin÷s mokymo aplinkos pritaikymas neįgaliesiems.
Teikiant neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos paslaugas būtų siekiama įvertinti žmonių
su negalia profesinius (darbo) įgūdžius, atkurti juos arba mokyti naujų; didinti žmonių su negalia
profesinį mobilumą darbo rinkoje, juos mokyti ir perkvalifikuoti, kad įgytų rinkoje paklausą
turinčią specialybę; skatinti naudoti naujas technologijas profesin÷s reabilitacijos veikloje; skatinti
žmonių su negalia motyvaciją dirbti. Tod÷l būtina pl÷toti ir Neįgalumo ir darbingumo tarnybos
(įskaitant 25 teritorinius skyrius) infrastruktūrą: siekiant pagerinti šios tarnybos galimybes, įvertinti
neįgaliųjų darbingumo lygį ir poreikį profesin÷s reabilitacijos paslaugoms. Min÷tos šios prioriteto
krypties priemon÷s papildys Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 1.1 prioriteto
„Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“ investicijas, skiriamas profesin÷s reabilitacijos
paslaugoms kurti ir tobulinti, įvairioms mokymo paslaugoms teikti (socialin÷s rizikos asmenims,
atskirtį patiriantiems asmenims).
Taip pat bus remiama ir Technin÷s pagalbos neįgaliesiems centro padalinių pl÷tra –
siekiant renovuoti jų patalpas bei pad÷ti įsigyti modernią įrangą. Planuojama, kad šalia jau
veikiančių 6 tokių centrų bus įsteigti dar 4. Klausos negalią turinčių asmenų integracijai į darbo
rinką ir visuomenę paskatinti veikia Gestų kalbos vertimo centrai; ateityje šių centrų skaičių
numatoma padidinti iki 10. Pagal šį prioritetą numatoma remti tokių centrų infrastruktūros
atnaujinimą, modernios įrangos įsigijimą.
Situacijos ir SSGG analiz÷je nurodoma, kad siekiant užtikrinti efektyvų neįgaliųjų
socialin÷s integracijos priemonių vykdymą ir koordinavimą būtina pl÷toti Neįgaliųjų reikalų
departamento (vykdančio ir Neįgaliųjų reikalų tarybos sekretoriato funkciją) infrastruktūrą.
Neįgaliųjų reikalų departamentas įgyvendina Nacionalinę žmonių su negalia socialin÷s integracijos
programą tokiose srityse, kaip reabilitacija (profesin÷, psichosocialin÷, savarankiško gyvenimo
įgūdžių ugdymo), socialin÷s paslaugos, aplinkos prieinamumas (pritaikant viešąją fizinę aplinką,
būstą ir gyvenamąją aplinką, informacinę aplinką), ugdymas, užimtumas (įdarbinimas ir kitos
užimtumo formos), visuomen÷s švietimas, kultūra, sportas, poilsis. Šios programos įgyvendinimo
efektyvumo didinimui bus remiama Neįgaliųjų reikalų departamento infrastruktūros pl÷tra.

Suderinamumas su kitomis ES remiamomis priemon÷mis
ES struktūrinių fondų reglamentų projektuose numatyta, kad ypatingas d÷mesys tur÷tų
būti skiriamas papildomumo ir suderinamumo užtikrinimui su kitomis Bendrijų politin÷mis
iniciatyvomis. Nuo 2007 m. planuojama prad÷ti įgyvendinti naują integruotą ES mokymosi visą
gyvenimą programą. Ją sudarys keturios specialiosios programos: Comenius programa, skirta
bendrai šviečiamajai veiklai ikimokyklinio bei bendrojo lavinimo įstaigose; Erazmus programa,
skirta mokymo ir tolesnio tobulinimo veiklai aukštojo mokslo lygmeniu; Leonardo da Vinci
programa, skirta visiems kitiems profesinio mokymo aspektams, ir Grundtvig programa, skirta
suaugusiųjų švietimui. Be to, mokymosi visą gyvenimą programą sudarys dvi horizontaliosios
programos. Pirma, „skersin÷“ programa, kuri apims pirmiau išvardytus politikos klausimus ir
sudarys specialias sąlygas kalbų mokymui ir su IRT susijusiai veiklai, kai šios iškrinta iš specialiųjų
programų. Antra, Jean Monnet programa, skirta remti Europos švietimo ir mokymo institucijas bei
veiksmus, susijusius su Europos integracija. Įgyvendinant 3.2 prioriteto priemones, bus siekiama
papildomumo ir suderinamumo su anksčiau min÷ta programa ir visomis jos dalimis. „7th
Framework“ programoje yra numatomi taikomieji ir fundamentiniai moksliniai tyrimai, susiję su
šiuolaikin÷mis medicinos technologijomis. Šių technologijų diegimas ir medicinos mokslo pažanga
tiesiogiai veikia teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.
Informacija apie pagal šį prioritetą numatytų investicijų suderinamumą su parama,
planuojama pagal kitas veiksmų programas ir prioritetus bei pagal kaimo pl÷tros programą,
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finansuojamą EŽŪFKP, yra pateikiama V priede “Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų
programomis ir kitomis ES finansin÷mis priemon÷mis“.
16 lentel÷. Numatomas antrojo prioriteto išlaidų pasiskirstymas pagal kategorijas
Išlaidų pasiskirstymas pagal prioritetines temas
Kodas

Pavadinimas

75 Švietimo infrastruktūra
76 Sveikatos priežiūros infrastruktūra
79 Kita socialin÷ infrastruktūra
VISO
Išlaidų pasiskirstymas pagal finansavimo būdą

Finansin÷ proporcija
(eurais)
310 772 451
228 212 454
90 625 000
629 609 905
Finansin÷ proporcija
(eurais)
629 609 905
629 609 905

Kodas Pavadinimas
01 Negrąžintina pagalba
VISO
Išlaidų pasiskirstymas pagal teritorijų tipus

Finansin÷ proporcija
(eurais)
399 297 361
111 500 175
118 812 369

Kodas Pavadinimas
00 Netaikytina
01 Miestas
05 Kaimo vietov÷s
VISO

629 609 905
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2.4 3 PRIORITETAS. APLINKA IR DARNUS VYSTYMASIS
Prioriteto aprašymas
Šis prioritetas bus finansuojamas Sanglaudos fondo l÷šomis. Vienas svarbiausių
efektyvaus ES paramos panaudojimo tikslų – užtikrinti, kad ES investicijomis skatinamas ūkio
augimas atitiktų darnaus vystymosi principus. Spartaus ekonomikos augimo derinimas su sveikos
aplinkos išsaugojimu yra nelengvai išsprendžiamas uždavinys ir dažniausiai visuomen÷ linkusi
pagrindinį prioritetą suteikti ekonominių problemų sprendimui, o tai paprastai padaroma aplinkos
kokyb÷s sąskaita. Dabartiniame Lietuvos raidos etape itin svarbu laiku įgyvendinti efektyvias
aplinkos apsaugos priemones ir mažinti neigiamą energijos ir gamtos išteklių naudojimo bei ūkin÷s
veiklos poveikį aplinkai, nes susikaupusių aplinkos problemų sprendimas kainuoja daug brangiau
nei jų prevencija ir anksčiau ar v÷liau pradeda stabdyti patį ekonomikos augimą.
Siekiant užtikrinti geresnę aplinkos kokybę ir darnų vystymąsi, investuojant šiam
prioritetui skirtas Sanglaudos fondo paramos l÷šas, daugiausia d÷mesio numatoma skirti šių
uždavinių sprendimui:
1. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir pl÷tra.
2. Šiuolaikin÷s atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas.
3. Oro kokyb÷s gerinimas.
4. Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių energijos išteklių
vartojimo didinimas.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir pl÷tra
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tra labai atsilieka nuo būsto ir
ūkio pl÷tros tempų bei viešųjų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų poreikio augimo.
Apie 1 mln. gyventojų naudoja gruntinį kastinių šulinių arba individualių gręžinių vandenį, kuris
dažnai yra užterštas ir neatitinka reikalavimų. Šiuo metu centralizuoto nuotekų surinkimo ir
tvarkymo paslauga prieinama tik 62 proc. visų gyventojų. Dalis komunalinių nuotekų surinkimo
sistemomis surenkamų nuotekų (ypač mažuose miesteliuose ir kaimuose) valomos nepakankamai, o
kai kuriais atvejais d÷l priimančių vandens telkinių jautrumo, siekiant vandensaugos tikslų, Miestų
nuotekų valymo direktyvos minimalius reikalavimus atitinkančiose nuotekų valyklose reik÷s diegti
gilesnio nuotekų išvalymo priemones. Labai blogai išvystyta paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo
infrastruktūra, tod÷l didel÷ jų dalis į paviršinius vandens telkinius patenka nevalytos ir daro didelį
poveikį vandens telkinių būklei.
Plečiant nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą proporcingai did÷ja ir nuotekų
valymo metu susidarančio dumblo kiekis. Atsirado poreikis neatid÷liotinai diegti modernesnes,
našesnes ir aplinkai palankesnes dumblo tvarkymo technologijas, leidžiančias gerokai sumažinti
susidarančio dumblo kiekį, o apdorotą dumblą panaudoti kaip atsinaujinantį energijos šaltinį. Taip
pat būtina pasirūpinti per daugelį metų dumblo saugojimo aikštel÷se sukaupto dumblo sutvarkymu.
Iki 2013 metų numatoma, kad reikalavimus atitinkančių į aplinką išleidžiamų nuotekų
sudarys ne mažiau kaip 97 proc bendro nuotekų srauto. Planuojama, kad įgyvendinus numatytus
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pl÷tros planus, centralizuotai tiekiamo vandens ir nuotekų
tvarkymo paslaugų vartotojų skaičius miestuose padid÷s 3 proc., o kaimo vietov÷se – 20 proc.
Numatoma, kad įgyvendinus šią programą, apie 80 procentų viso Lietuvoje
susidarančio dumblo bus tvarkoma taikant modernias technologijas. Be aplinkos kokyb÷s problemų
sprendimo tai sudarys galimybes esamas dumblo sankaupas ir naujai susidarantį dumblą panaudoti
energetin÷ms reikm÷ms.
Pagrindin÷s vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimo ir pl÷tros
priemon÷s, kurias numatoma finansuoti pagal šią programą, yra viešajam vandens tiekimui ir
nuotekų tvarkymui (nuotekų surinkimui, transportavimui, valymui, išleidimui, apskaitai, kontrolei,
pirminiam dumblo ir valymo metu susidarančių atliekų tvarkymui) skirtos infrastruktūros
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modernizavimas ir pl÷tra, paviršinių nuotekų valymo infrastruktūros pl÷tra, nuotekų valymo metu
susidarančio dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas. Siekiant pagerinti vandens telkinių būklę ir
ES nustatytais terminais įgyvendinti vandensaugos tikslus numatoma finansuoti aglomeracijų
nuotekų valymo įrenginių, iš kurių nuotekos išleidžiamos į taršai jautrius vandens telkinius,
išvalymo efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimą (tose aglomeracijose, kurių nuotekos
valomos iki Miestų nuotekų direktyvoje nustatytų minimalių reikalavimų, tačiau to nepakanka
vandensaugos tikslams pasiekti (reikalingas papildomas valymas)). Daugiausia investuoti
numatoma į baseininių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros investicinių
programų įgyvendinimo užbaigimą, tai yra viešajam vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymo
paslaugų teikimui skirtos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovaciją ir pl÷trą
miestuose ir miesteliuose.
Ne mažiau d÷mesio numatoma skirti ir kaimo bei mažų gyvenviečių aprūpinimo
tinkamos kokyb÷s geriamuoju vandeniu ir tinkamo nuotekų tvarkymo infrastruktūros kūrimui.
Sprendžiant paviršinių nuotekų tvarkymo problemas numatoma finansuoti savivaldyb÷ms
(savivaldybių valdomoms įmon÷ms) priklausančiomis esamomis paviršinių nuotekų surinkimo
sistemomis surenkamų nuotekų valymo įrenginių statybas. Nuotekų dumblo tvarkymui numatoma
diegti modernesnes ir našesnes dumblo apdorojimo technologijas bei sukurti nuotekų dumblo
tvarkymo infrastruktūrą leidžiančią panaudoti esamas dumblo sankaupas ir naujai susidarantį
dumblą energetin÷ms reikm÷ms.

Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas
Sukūrus šiuolaikinę ES reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą bus
užtikrintos gyventojams patogios ir aplinkai saugios atliekų tvarkymo paslaugos. Tai užtikrins ES
sąvartynų direktyvoje nustatytų užduočių įvykdymą, prisid÷s prie Pakuočių ir pakuočių atliekų,
Elektros ir elektronin÷s įrangos (EEĮ) atliekų bei pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančiose
direktyvose nustatytų atliekų tvarkymo ir perdirbimo tikslų įgyvendinimo. Biologiškai skaidžių
atliekų iš komunalinių atliekų srauto surinkimo ir tvarkymo paj÷gumų pl÷tra užtikrins, kad iki 2013
m. šių atliekų sąvartynuose būtų šalinama 50 proc. mažiau nei 2000 m. Tinkamai tvarkant
biologiškai skaidžias atliekas bus sumažinti šiltnamio dujų išmetimai, tuo prisidedant prie Kioto
protokolo bei atitinkamų ES teis÷s aktų reikalavimų įgyvendinimo. Įdiegus pirminį komunalinių
atliekų rūšiavimą ir atliekas panaudojant kaip antrines žaliavas labai sumaž÷s sąvartynuose
šalinamų atliekų kiekis ir aplinkos teršimas bei sumaž÷s gamtinių išteklių poreikis ir jų naudojimas.
Numatoma, kad finansinio laikotarpio pabaigoje naudojamų ir šalinamų atliekų santykis sieks 50
proc. Šalyje yra sukurtas pavojingų atliekų saugojimo ir paruošimo šalinimui paj÷gumų tinklas.
Taip pat ES sanglaudos fondo l÷šomis finansuojama pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba.
Siekiant užbaigti kurti pavojingų atliekų tvarkymo sistemą būtina įrengti pavojingų atliekų šalinimo
infrastruktūrą.
Šiuolaikin÷s atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui numatoma užbaigti kurti regionines
atliekų tvarkymo sistemas pagal parengtus regioninius atliekų tvarkymo planus. Dalis l÷šų bus
investuojama į senų sąvartynų uždarymo ir rekultivavimo darbų užbaigimą, tuo pačiu užtikrinant
atitinkamos atliekų surinkimo ir rūšiavimo infrastruktūros įrengimą. Lygiagrečiai bus atnaujinami
regioniniai atliekų tvarkymo planai, ypatingą d÷mesį skiriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymui
ir atskiro specifinių atliekų srautų (EEĮ, pakuočių, buitinių pavojingų atliekų, kt.) surinkimo
infrastruktūros pl÷trai, siekiant užtikrinti tinkamą naudojamų ir šalinamų atliekų santykį. Prioritetas
bus skiriamas investicijoms į biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo įrenginius (mechaninisbiologinis apdorojimas, biodujų gamyba, kompostavimas, kt.), atskirą specifinių atliekų srautų
surinkimą ir, jeigu tikslinga, komunalinių atliekų deginimą. Atsižvelgus į kiekvieno regiono
specifiką bei tarpregioninio bendradarbiavimo galimybes bus pasirinkta biologiškai skaidžių atliekų
tvarkymo technologija ir sukurta atitinkama šių atliekų surinkimo sistema. Laidotinoms
pavojingoms atliekoms ir po tokių atliekų deginimo proceso susidarančioms atliekoms šalinti bus
įrengtas pavojingų atliekų sąvartynas.
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Oro kokyb÷s gerinimas
Siekiant užtikrinti nepavojingą žmonių sveikatai oro kokybę ir išlaikyti nuolat
griežt÷jančias ES reikalavimus atitinkančias aplinkos oro kokyb÷s normas, būtina mažinti aplinkos
oro teršimą transporto priemonių išmetamais teršalais.
Bus sugriežtinta transporto priemonių taršos kontrol÷ ir, kaip numatyta Nacionalin÷je
darnaus vystymosi strategijoje, transporto sektoriuje bus diegiamas „terš÷jas moka“ principas.
Įgyvendinant transporto pl÷tros strateginių dokumentų nuostatas, planuojamu laikotarpiu (iki 2013
m.) toliau bus kuriama ekonomiškai efektyvi viešojo transporto sistema, derinama visų transporto
rūšių pl÷tra, teikiant pirmenybę mažesnį neigiamą poveikį aplinkai darančiam viešajam transportui.
Vadovaujantis nacionalin÷je darnaus vystymosi strategijoje numatytomis užduotimis, bus siekiama,
kad maždaug 15 procentų transportui skiriamų degalų poreikio būtų tenkinama naudojant
biodyzeliną ir bioetanolį.
Atsižvelgiant į kasmet prast÷jančią oro kokyb÷s situaciją d÷l transporto išmetamųjų
teršalų, kuo skubiau būtina atnaujinti viešojo keleivinio transporto priemonių parką – techniškai
atgyvenę, taršūs ir neekonomiški autobusai negali užtikrinti reikiamų sąlygų oro taršos
sumažinimui. Šios investicijos leis ne tik sumažinti aplinkos oro taršą ir pagerinti miestų oro
kokybę, bet ir sumažins į atmosferą išmetamą šiltnamio dujų kiekį ir prisid÷s prie Kioto protokolo
bei atitinkamų ES teis÷s aktų reikalavimų įgyvendinimo.
Siekiant sumažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai bus
sugriežtinta transporto priemonių taršos kontrol÷, remiamas švaraus viešojo autotransporto
infrastruktūros, susijusios su alternatyvių ir biodegalų naudojimu, diegimas ir pl÷tra. Įgyvendinant
transporto pl÷tros strateginių dokumentų nuostatas, planuojamu laikotarpiu (iki 2013 m.) bus
atnaujinamas viešojo transporto parkas, teikiant pirmenybę mažesnį neigiamą poveikį aplinkai
darančioms transporto priemon÷ms, skatinamas energijos efektyvumo didinimas bei viešojo
transporto alternatyvių ir biodegalų vartojimas.

Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo
didinimas
Siekiant sumažinti priklausomybę nuo importuojamo organinio kuro ir prisid÷ti prie
aplinkos taršos mažinimo būtina didinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei skatinti
atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą.
Investuojant į viešojo sektoriaus pastatų, kuriuos daugiausia sudaro sveikatos,
švietimo, socialinio sektoriaus objektai, renovaciją, jų apšildymui, kaip rodo patirtis, reik÷s beveik
dvigubai mažiau šilumos energijos. Be to, pager÷s žmonių darbo sąlygos ir teikiamų paslaugų
kokyb÷, bus sukurtos sąlygos efektyvesniam šių sektorių įstaigų darbui, sumaž÷s aplinkos tarša.
Investicijos į atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimą sudarys galimybę
įvykdyti svarbius įsipareigojimus, numatančius pasiekti, kad jau iki 2010 metų atsinaujinantys
ištekliai bendrame pirmin÷s energijos balanse sudarytų ne mažiau 12 proc. Tod÷l numatoma
modernizuoti katilines, pereinant prie atsinaujinančio kuro arba įdiegiant elektros energijos
gamybos galimybę termofikaciniame cikle. Platesnis atsinaujinančių energijos išteklių vartojimas
lems didesnę šių išteklių, kaip kuro, paklausą. Vietinių atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo
pl÷tra darys teigiamą įtaką vietinei pl÷trai ir paskatins žem÷s ūkio veikla užsiimančius asmenis iš
dalies perorganizuoti savo veiklą, orientuojantis į biokuro (medienos, šiaudų) gamybą ir tiekimą
energetiniams objektams.
Platesnis atsinaujinančių energijos išteklių vartojimas ir didesnis energijos gamybos
efektyvumas prisid÷s ir prie ekonomikos konkurencingumo didinimo.
Numatomos investicijos įgalins programuojamo laikotarpio pabaigoje 10 proc.
sumažinti energijos intensyvumą ir 20 proc. padidinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą
(palyginti su 2005 metais).
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Siekiant sumažinti energijos suvartojimą viešojo sektoriaus pastatuose, bus
investuojama į šių pastatų energetinio efektyvumo didinimą, remontuojant ir/arba rekonstruojant
pastatų išorines atitvaras, pagerinant jų šilumines charakteristikas.
Taip pat bus finansuojami pastatų energetikos sistemų (inžinerinių ir technologinių
inžinerinių) remontas ir/arba rekonstravimas, gerinant energetines pastatų charakteristikas.
Siekiant padidinti energijos gamybos efektyvumą, tai yra padidinti pagaminamos
elektros ir/arba šilumos kiekį tomis pačiomis kuro sąnaudomis, bus atnaujinamos termofikacin÷s
elektrin÷s, didinant jų darbo efektyvumą, vykdoma didelio efektyvumo termofikacinių elektrinių
pl÷tra. Tuo pačiu tikslu bus modernizuojamos katilin÷s, tiekiančios šilumą į centralizuotos šilumos
tiekimo tinklus, atskirais atvejais įvertinant ir elektros gamybos efektyvios termofikacijos būdu
įdiegimo galimybę.
Taip pat bus plečiamas atsinaujinančių energijos išteklių ir atliekų panaudojimas
energijos gamybai. Katilin÷s ir (arba) termofikacin÷s elektrin÷s, tiekiančios šilumą į centralizuoto
šilumos tiekimo tinklus, bus modernizuojamos, pervedant jas prie mažiau aplinką teršiančio ir
(arba) atsinaujinančio kuro. Bus remiamos investicijos į naujų efektyvių termofikacinių elektrinių ir
(arba) katilinių, vartojančių atsinaujinančius energijos išteklius, statybą.
Informacija apie pagal šį prioritetą numatytų investicijų suderinamumą su parama,
planuojama pagal kitas veiksmų programas ir prioritetus bei pagal kaimo pl÷tros programą,
finansuojamą EŽŪFKP, yra pateikiama V priede “Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų
programomis ir kitomis ES finansin÷mis priemon÷mis“.
17 lentel÷. Numatomas trečiojo prioriteto išlaidų pasiskirstymas pagal kategorijas
Išlaidų pasiskirstymas pagal prioritetines temas
Kodas

Finansin÷ proporcija
(eurais)

Pavadinimas

41 Atsinaujinantys energijos šaltiniai: biomas÷s
43 Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos valdymas
44 Buitinių ir pramoninių atliekų tvarkymas
45 Vandens paskirstymas ir valdymas (geriamas vanduo)
46 Vandens valymas (nuotekos)
47 Oro kokyb÷
52 Švaraus miesto transporto skatinimas
VISO
Išlaidų pasiskirstymas pagal finansavimo būdą

58 485 290
297 161 853
235 552 043
153 417 945
361 674 768
0
21 827 656
1 128 119 555
Finansin÷ proporcija
(eurais)
1 020 100 650
108 018 905
1 128 119 555

Kodas

Pavadinimas
01 Negrąžintina pagalba
04 Kitos finansavimo formos
VISO
Išlaidų pasiskirstymas pagal teritorijų tipus

Finansin÷ proporcija
(eurais)
642 293 411
485 826 144
1 128 119 555

Kodas

Pavadinimas
01 Miestas
05 Kaimo vietov÷s
VISO
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2.5 4 PRIORITETAS. TECHNINö PARAMA SANGLAUDOS SKATINIMO
VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMUI
Prioriteto aprašymas
Visų Lietuvos 2007–2013 metų struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją
įgyvendinančių teminių veiksmų programų administravimui bus sukurta bendra nacionalin÷ ES
struktūrin÷s paramos valdymo ir kontrol÷s sistema, besiremianti bendra institucine sandara bei
esminių gero finansinio valdymo principų laikymąsi užtikrinančiu procesu bei procedūromis. Bus
siekiama šią sistemą padaryti kuo paprastesnę ir skaidresnę, suprantamą pareišk÷jams ir kontrol÷s
institucijoms.
Finansų ministerija prival÷s užtikrinti min÷tų teminių veiksmų programų
vadovaujančios ir tvirtinančios institucijų funkcijų tinkamą atlikimą. Dalis šių funkcijų bus
vykdoma tos pačios institucijos – Finansų ministerijos – ir finansuojama iš specialios 2007–2013 m.
Technin÷s paramos veiksmų programos, kuri bus skirta visų teminių programų administravimo
bendriems ES struktūrin÷s paramos valdymo ir kontrol÷s sistemos aspektams ir apims veiksmų
programų parengiamąją, valdymo, steb÷senos, vertinimo, informacinę ir kontrol÷s veiklą bei veiklą,
skirtą sustiprinti ES fondų paramos panaudojimo administracinius geb÷jimus. Speciali Technin÷s
paramos veiksmų programa teiks techninę paramą visų į ES struktūrin÷s paramos įgyvendinimą
įsitraukusių institucijų veiklai, kuri yra susijusi su daugiau nei viena temine veiksmų programa, tai
yra, neapsiriboja išimtinai vienos iš teminių veiksmų programų įgyvendinimu. Tai bus tokios
veiklos, kaip pasirengimas, valdymas, priežiūra, vertinimas ir informavimas, taip pat veiklos,
skirtos administracinių geb÷jimų, susijusių su ES struktūrin÷s paramos panaudojimu, stiprinimu.
Kita paramos valdymo ir kontrol÷s institucijų funkcijų dalis (ypač vadovaujančiai
institucijai Tarybos reglamente Nr. 1083/2006 priskiriamų funkcijų) bus deleguota kitoms
institucijoms: ministerijoms ir agentūroms. Be to, patirtis rodo, jog veiksmų programų
įgyvendinimas praktikoje neapsiriboja vien ES reglamentuose numatytų funkcijų vykdymu, tod÷l į
šios temin÷s veiksmų programos įgyvendinimą neišvengiamai įsijungia platesnis Lietuvos viešojo
administravimo institucijų, dalyvaujančių programos, jos prioritetų arba projektų planavime,
koordinavime ir įgyvendinimo priežiūroje ratas.
Šis prioritetas bus finansuojamas Sanglaudos fondo l÷šomis. Įgyvendinant Tarybos
reglamento Nr. 1083/2006 reikalavimus užtikrinti paramos programų įgyvendinimo kokybę, sukurti
tinkamą paramos valdymo ir kontrol÷s sistemą ir užtikrinti efektyvų jos funkcionavimą, užtikrinti
deklaruojamų Europos Komisijai išlaidų tinkamumą finansuoti iš struktūrin÷s paramos l÷šų, užkirsti
kelią sukčiavimui, aptikti ir pašalinti pažeidimus bei, stiprinant paramos valdymo ir kontrol÷s
geb÷jimus, šiame prioritete siekiama šių uždavinių:
• Užtikrinti efektyvų ES struktūrin÷s paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą,
valdymo ir kontrol÷s sistemos funkcionavimą įgyvendinant šią Sanglaudos skatinimo
veiksmų programą;
• Gerinti visuomen÷s informuotumą apie Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, atlikti Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos vertinimą.

Efektyvus valdymo ir kontrol÷s sistemos funkcionavimas įgyvendinant šią Sanglaudos
skatinimo veiksmų programą
Kaip numatyta toliau pateikiamame šios veiksmų programos įgyvendinimo sistemos
apraše, ją įgyvendindama vadovaujanti institucija, nedeleguodama atsakomyb÷s už jai priskirtas
funkcijas, kaip to reikalauja Bendrojo reglamento 59 (2) str., dalies funkcijų vykdymą deleguos, be
to remsis už konkrečias politikos sritis atsakingų valstyb÷s institucijų pagalba. Pavyzdžiui,
numatoma, kad įgyvendinant šią veiksmų programą dalyvaus Aplinkos ministerija, Socialin÷s
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apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Vidaus reikalų ministerija,
Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio ministerija bei Aplinkos projektų
valdymo agentūra, Lietuvos verslo paramos agentūra, Centrin÷ projektų valdymo agentūra ir
Transporto investicijų direkcija.
Taip pagal šį prioritetą bus teikiama technin÷ parama visų į Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos įgyvendinimą įsitraukusių (anksčiau min÷tų ir kitų) institucijų veiklai, susijusiai
išimtinai su šios veiksmų programos įgyvendinimu. Ši parama pad÷s efektyviai ir kokybiškai
vykdyti projektų vertinimo ir atrankos veiksmus, projektų įgyvendinimo priežiūros ir išlaidų
tinkamumo finansuoti iš struktūrin÷s paramos l÷šų, nustatymo ir tikrinimo veiksmus bei kitus su šia
veiksmų programa neatsiejamai susijusius veiksmus.

Visuomen÷s informuotumas apie Sanglaudos skatinimo veiksmų programos teikiamą paramą
bei įgyvendinimo rezultatus, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos vertinimas
Svarbu pabr÷žti, kad šio prioriteto technin÷ parama bus nukreipta ne vien į pačią
administravimo sistemą, bet ir į aplinką visų pirma potencialius projektų vykdytojus, partnerius ir
plačiąją visuomenę. Kad būtų rengiami ir įgyvendinami Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrin÷s
paramos panaudojimo strategijos bei Sanglaudos skatinimo veiksmų programos tikslus ir
uždavinius atitinkantys projektai, šios veiksmų programos potencialūs projektų vykdytojai turi būti
nuolat informuojami apie šiuos tikslus ir uždavinius ir gerai suprasti, kokio tipo projektai yra
tinkami finansuoti iš Sanglaudos skatinimo veiksmų programos l÷šų.
Plati visuomen÷ taip pat turi būti nuolat informuojama apie Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos paskirtį, tikslus, įgyvendinimo pažangą ir rezultatus, siekiant užtikrinti, kad jie
būtų adekvačiai suprantami.
Visuomen÷s informavimo ir viešinimo strategijos bei veiksmų plano parengimas ir jų
įgyvendinimo priežiūra sudaro neatsiejamą pirmiau min÷tos administravimo sistemos dalį. Tačiau
šis prioritetas aktyviai rems ir šios strategijos ir veiksmų plano įgyvendinimą per specifinius su
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos viešinimu susijusius veiksmus. Pavyzdžiui, bus
organizuojami tiksliniai renginiai – seminarai, konferencijos, informavimo dienos, rengiami ir
spausdinami specialūs pranešimai visuomen÷s informavimo priemon÷se, leidžiami informaciniai ir
geros praktikos sklaidos leidiniai; bus remiami ir visi kiti veiksmai, prisidedantys prie Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos viešumo užtikrinimo.
Tokiu pat principu bus organizuojama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
vertinimo veikla: vertinimo plano parengimas, vertinimo veiksmų planavimas ir koordinavimas
sudaro neatsiejamą pirmiau min÷tos administravimo sistemos dalį. Tačiau kartu šis prioritetas rems
ir pačią vertinimo veiklą – einamuosius strateginius ir veiklos vertinimus, susijusius išimtinai su
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo efektyvumu, jos poveikio vertinimu, šios
veiksmų programos įgyvendinimo konteksto vertinimu.

Suderinamumas su Technin÷s paramos veiksmų programa
Veiklos, susijusios su valdymo ir kontrol÷s sistema
Pagal šį prioritetą bus finansuojamos institucijų, dalyvaujančių Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos įgyvendinime, veiklos, susijusios išimtinai su šios veiksmų programos
įgyvendinimu.
Jeigu ta pati institucija dalyvauja įgyvendinant daugiau nei vieną veiksmų programą,
jos veikla gali būti finansuojama iš Technin÷s paramos veiksmų programos.
Veiklos, susijusios su viešinimu ir vertinimu
Viešinimo ir vertinimo veiklos, susijusios išskirtinai su Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos įgyvendinimu, bus finansuojamos pagal šį prioritetą.
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Viešinimo ir vertinimo veiklos, susijusios su daugiau nei viena veiksmų programa, bus
finansuojamos iš Technin÷s paramos veiksmų programos.
18 lentel÷. Numatomas ketvirtojo prioriteto išlaidų pasiskirstymas pagal kategorijas
Išlaidų pasiskirstymas pagal prioritetines temas
Finansin÷
Kodas Pavadinimas
(eurais)
85 Rengimas, įgyvendinimas, steb÷sena ir tikrinimas
86 Vertinimas ir studijos; informacija ir komunikacija
VISO
Išlaidų pasiskirstymas pagal finansavimo būdą
Finansin÷
Kodas Pavadinimas
(eurais)
01 Negrąžintina pagalba
VISO
Išlaidų pasiskirstymas pagal teritorijų tipus
Finansin÷
Kodas Pavadinimas
(eurais)
00 Netaikytina
VISO
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proporcija
35.859.836
8.964.959
44.824.795

proporcija
44.824.795
44.824.795

proporcija
44.824.795
44.824.795

2.6 ATITIKTIS HORIZONTALIOMS TEMOMS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS
Informacin÷ visuomen÷
Pagal pirmąjį prioritetą Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai numatytos įgyvendinti priemon÷s papildys
Ekonomikos konkurencingumo veiksmų programoje numatytos Informacin÷s visuomen÷s visiems
investicijų srities veiksmus ir darys didesnį teigiamą poveikį informacin÷s visuomen÷s pl÷trai šalyje
ir ypač regioninio ekonominio augimo centruose bei kaimo vietov÷se. Tik÷tina, kad miesto ir kaimo
gyvenimo aplinkos ir kokyb÷s gerinimas regioniniuose ekonomikos augimo centruose ir kaimo
vietov÷se paskatins šių teritorijų gyventojų ir ypač verslo atstovų informacinių ir ryšių technologijų
poreikį. Taigi prioriteto priemonių įgyvendinimas darys teigiamą poveikį mažinant tiek pagrindinių
ir likusių šalies miestų, tiek miesto ir kaimo gyventojų skaitmeninę atskirtį, o tai savo ruožtu
paskatins platesnę šio prioriteto tikslinių vietovių socialinę ir ekonominę sanglaudą. Bendros
turizmo informacin÷s sistemos kūrimas sudarys geresnes sąlygas žinių ir informacijos apie turizmą
kaupimui ir skleidimui vietos bei užsienio turistams.
Įgyvendinant antrąjį prioritetą Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos,
švietimo ir socialin÷ infrastruktūra finansuojami įvairūs veiksmai, susiję su informacin÷s
visuomen÷s pl÷tra, ir pasireikš teigiamas poveikis informacin÷s visuomen÷s pl÷trai. Numatoma
skatinti šiuolaikinių informacinių technologijų naudojimą mokymo procese, užtikrinti įvairių
atskirties grupių prieigą prie informacijos šaltinių. Diegiant modernias informacines technologijas
taip pat numatomas fizin÷s aplinkos pritaikymas neįgaliesiems. Siekiama užtikrinti efektyvesnį
sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, numatoma diegti informacines technologijas ir remti jų
naudojimą sveikatos priežiūros įstaigose. Informacinių technologijų siūlomos galimyb÷s teikti
patikimą ir lengvai prieinamą informaciją apie sveikatos apsaugą pagerins sveikatos priežiūros
įstaigų administravimą. Steb÷senos sistemų ir duomenų bazių kūrimas palengvins pasikeitimą
informacija, pagerins pacientų srautų organizavimą bei sudarys prielaidas informacijos apie
pacientus kaupimui ir apdorojimui, visuomen÷s sveikatos saugos, kontrol÷s ir ekspertiz÷s
efektyviam planavimui ir vykdymui bei greito reagavimo į gr÷smes gyventojų sveikatai ir gyvybei
užtikrinti.
Pagal trečiąjį prioritetą Aplinka ir darnus vystymasis numatoma iš esm÷s patobulinti
veikiančią informacinę aplinkos sistemą, ją gerokai prapl÷sti, modifikuoti duomenų bazių struktūrą.
Bus veiksmingiau panaudojama kaupiama informacija, greit÷s leidimų išdavimo procedūros, bus
pereita prie elektroninių ūkio subjektų ataskaitų. Tai gerokai palengvins aplinkosauginių sprendimų
pri÷mimą. Siekiant didinti visuomen÷s informuotumą ir skatinti aktyvesnį visuomen÷s dalyvavimą
sprendžiant aplinkosaugos ir darnaus vystymosi problemas, bus sukurta nuolat veikianti visuomen÷s
informavimo sistema, įsteigti informaciniai centrai savivaldyb÷se, didinama informacijos priemonių
įvairov÷ ir jos prieinamumas.

Lygios galimyb÷s
Pirmame prioritete Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai numatytos priemon÷s tur÷s netiesioginį teigiamą
poveikį lygių galimybių pl÷trai plačiąja prasme. Įgyvendinant šiame prioritete numatytas regioninių
ekonomikos augimo centrų vystymosi, būsto pl÷tros bei ūkin÷s veiklos diversifikacijos kaimo
vietov÷se investavimo krypčių priemones bus prisid÷ta prie įvairių dažnai labiausiai pažeidžiamų
socialinių grupių lygių galimybių pl÷tros, skatinant jų bendruomeninę integraciją ir mažinant
socialinę-ekonominę atskirtį. Pirmojoje šio prioriteto investavimo kryptyje numatytos
bendruomenin÷s iniciatyvos taip pat prisid÷s prie pastarųjų tikslų įgyvendinimo. Tuo tarpu lyčių
lygių galimybių pl÷trai šiame prioritete numatytų investavimo krypčių poveikis bus neutralus,
kadangi pastarosios yra orientuotos į socialin÷s ir ekonomin÷s, bet ne atskirų socialinių grupių
sanglaudos skatinimo priemones.
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Antrojo prioriteto Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir
socialin÷ infrastruktūra įgyvendinimas prisid÷s prie lygių galimybių užtikrinimo šiais būdais:
gerinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, bus sudaromos lygios galimyb÷s gyventojams
gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas visoje šalyje, priemon÷s poveikis lygioms vyrų ir
moterų galimyb÷ms bus neutralus. Švietimo srityje bus užtikrinamos vienodos ankstyvo mokymosi
starto galimyb÷s, skatinama socialinę atskirtį patiriančių bei specialiųjų poreikių asmenų socialin÷
adaptacija, integracija bei galimyb÷s įgyti aukščiausios kokyb÷s išsilavinimą. Vaikų priežiūros
įstaigų infrastruktūros pl÷tra pad÷s šeimoms geriau derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus – o tai
ypač svarbu skatinant lygias vyrų ir moterų galimybes. Bus remiamas ir merginų dalyvavimas
profesinio rengimo sistemoje. Numatoma skatinti aktyvesnį visų grupių asmenų dalyvavimą
mokymosi visą gyvenimą, profesin÷s kvalifikacijos k÷limo ir persikvalifikavimo sistemoje. Siekiant
pagerinti darbingo amžiaus iš dalies darbingų neįgaliųjų dalyvavimą darbo rinkoje, bus
investuojama į profesin÷s reabilitacijos sistemos pl÷trą. Krizių centrų vystymas prisid÷s sprendžiant
smurto šeimoje problemą.
Įgyvendinant trečiąjį prioritetą Aplinka ir darnus vystymasis atsižvelgiama į tai, kad
dabartiniu metu kaimiškų vietovių gyventojams nesudaromos vienodos galimyb÷s su miesto
gyventojais naudotis geros kokyb÷s centralizuotai tiekiamu geriamu vandeniu, įgyvendinant šią
veiksmų programą bus finansuojamos priemon÷s, sustiprinančios kokybiško geriamojo vandens
tiekimą bei nuotekų tvarkymą. Planuojama, kad įgyvendinus numatytus vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo pl÷tros planus, centralizuotai tiekiamo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojų
skaičius kaimo vietov÷se padid÷s apie 20 proc. Toliau pl÷tojant regionines atliekų tvarkymo
sistemas, numatoma, kad per šį finansinį periodą galimyb÷ naudotis viešąja buitinių atliekų
surinkimo paslauga bus pasiūlyta visiems ne tik Lietuvos miestų, bet ir kaimų gyventojams.

Darnus vystymasis
Įgyvendinamos pirmojo prioriteto Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir
gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai priemon÷s tur÷s teigiamą poveikį darniam
vystymuisi tiek šalies regioniniuose ekonomikos augimo centruose, tiek kaimo vietov÷se. Pl÷tojant
atitinkamą pastarųjų infrastruktūrą pagal pirmąją ir antrąją šio prioriteto investavimo kryptis bus
siekiama investuoti į esamų pastatų modernizavimą, o ne naujų statybą. Tokiu būdu tai pad÷s
išvengti neigiamų urbanistin÷s pl÷tros padarinių miestų, taip pat aplinkinių kaimo vietovių
gyvenamajai aplinkai, kai didel÷ infrastruktūros dalis lieka nenaudojama, apleista ir tokiu būdu taip
darkomas miesto ar kaimo estetinis vaizdas, tiek palaikomas neefektyvus jų erdvių išnaudojimas.
Be to, gamtos išteklių ir viešųjų erdvių pritaikymas bendruomen÷s poreikiams sudarys palankias
sąlygas efektyviam išteklių naudojimui, atliekų kiekio mažinimui, saugios ir švarios, tai yra
sveikatai palankios, aplinkos kūrimui, gamtos įvairov÷s tausojimui ir saugojimui. Taigi tiek esamų
pastatų modernizavimas, tiek miesto gamtos išteklių ir viešųjų erdvių pritaikymas leis pasiekti
darnesnio ekologinio, ekonominio ir socialinio vystymosi pagal šį prioritetą numatytose
investavimo vietov÷se.
Pl÷tojama turizmo infrastruktūra leis racionaliau panaudoti gamtos ir kultūros
išteklius, skatins darnų regionų vystymąsi. Tinkamai prižiūrint kultūros paveldo vertybes ir
pritaikius jas turizmo poreikiams, taip pat prižiūrint kitus gamtos paminklus, pager÷s kraštovaizdis.
Kontroliuojant turistų ir lankytojų srautus, saugomose vietov÷se sumaž÷s neorganizuotų lankytojų
skaičius, taip bus galima išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai. Išpl÷tota turizmo
infrastruktūra leis organizuotai rinkti atliekas ir vandens nuotekas, išvalyti šias vandens nuotekas ir
tik tada išpilti jas į gamtos aplinką; taip bus mažinama paviršinių vandenų tarša.
Antrojo prioriteto Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir
socialin÷ infrastruktūra priemonių įgyvendinimas neturi neigiamai veikti Lietuvos tvarios pl÷tros
siekių. Siekiama gerinti šalies sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą visoje šalyje,
ypatingą d÷mesį teikiant atokioms ir kaimo vietov÷ms. Numatomos veiklos sritys atitinka tvarios
pl÷tros principus siekiant aplinkos apsaugos, ekonominių ir socialinių visuomen÷s tikslų
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pusiausvyros. Investuojant į švietimo ir socialin÷s infrastruktūros pl÷trą, pritaikymą ar
modernizavimą bus atsižvelgiama į nacionalinių bei ES teis÷s aktų aplinkosauginius reikalavimus
bei jų laikomasi. Taip pat bus atliekamas strateginis poveikio aplinkai vertinamas, ir jo rezultatai
bus aktyviai naudojami įgyvendinimo metu. 3.2 prioriteto priemonių įgyvendinimas, investuojant į
švietimo, socialinių ir darbo rinkos paslaugų kokybę ir prieinamumą, taip pat prisid÷s prie socialinių
ir ekonominių prioritetų, numatytų Nacionalin÷je darnaus vystymosi strategijoje, įgyvendinimo.
Trečiasis prioritetas Aplinka ir darnus vystymasis tiesiogiai susijęs su šia horizontaliąja
tema. Dauguma šiame prioritete numatytų aplinkos apsaugos ir energijos gamybos bei vartojimo
efektyvumo didinimo uždavinių tiesiogiai prisid÷s prie darnaus Lietuvos vystymosi ir Nacionalin÷s
darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo. Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo bei
atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimas laikomas vienu iš svarbiausių uždavinių,
mažinant neigiamą poveikį aplinkai. Investuojant į viešojo sektoriaus pastatų remontą
ir/rekonstrukciją, numatoma gerokai padidinti jų energetinį efektyvumą ir tai, kaip rodo patirtis, leis
beveik dvigubai sumažinti šilumos energijos sąnaudas, reikalingas jų apšildymui. Sumaž÷jus
energijos poreikiams bus sumažinta ir miestų oro tarša. Atsižvelgiant į pastaraisiais metais
prast÷jančią miestų oro kokybę, numatoma atnaujinti ir pl÷toti viešąjį transportą, griežčiau
kontroliuoti ir reguliuoti išmetamųjų transporto teršalų kiekius. Platesnis atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimas – vienas iš svarbiausių darnaus vystymosi uždavinių. Numatoma pl÷sti
bioetanolio ir biodyzelino vartojimą transporto reikm÷ms bei statyti naujas ir rekonstruoti esamas
katilines, pritaikant jas naudoti atsinaujinančius energijos išteklius. Investicijos į atsinaujinančių
energijos išteklių vartojimo didinimą sudarys galimybę įvykdyti svarbius įsipareigojimus,
numatančius pasiekti, kad jau iki 2010 metų atsinaujinantys ištekliai bendrame pirmin÷s energijos
balanse sudarytų ne mažiau 12 proc. Taip pat numatoma diegti modernesnes, našesnes ir aplinkai
palankesnes dumblo tvarkymo technologijas, leidžiančias gerokai sumažinti susidarančio dumblo
kiekį, o apdorotą dumblą panaudoti kaip atsinaujinantį energijos šaltinį. Regionin÷s atliekų
tvarkymo sistemos sukūrimas taip pat pad÷s spręsti darnaus vystymosi uždavinius ir prisid÷s prie
aplinkos taršos mažinimo. Išpl÷stas biologiškai skaidžių atliekų iš komunalinių atliekų srauto
surinkimo ir tvarkymo paj÷gumas sudarys galimybes pasiekti, kad iki 2013 m. šių atliekų
sąvartynuose būtų šalinama 50 proc. mažiau nei 2000 m. Tinkamai tvarkant biologiškai skaidžias
atliekas bus sumažintas šiltnamio dujų patekimas į aplinką ir taip prisidedama prie Kioto protokolo
bei atitinkamų ES teis÷s aktų reikalavimų įgyvendinimo. Numatoma pl÷sti ir atliekų panaudojimo
energetin÷ms reikm÷ms paj÷gumus.
Siekiant užtikrinti geresnį šio horizontalaus prioriteto integravimą, darnus vystymasis
bus stebimas rodiklių, nustatytų Sanglaudos skatinimo veiksmų programai (žr. 4 dalį (“Uždavinių
išraiška skaičiais”), pagrindu. Darnaus vystymosi rodiklius vertins ir steb÷s Steb÷senos komitetas.
Aplinkosaugos klausimų integravimas taip pat bus užtikrintas sprendimų pri÷mimo proceso metu,
nustatant projektų atrankos aplinkosauginius kriterijus.
Iš esm÷s, ir atsižvelgiant į SPAV ataskaitos rekomendaciją, visi investicijų projektai
bus vertinami poveikio aplinkai atžvilgiu.

Regionin÷ pl÷tra
Pirmojo prioriteto Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai investavimo krypčių įgyvendinimas tur÷s tiesioginę
teigiamą įtaką regioninei pl÷trai Lietuvoje ir tiesiogiai prisid÷s prie plačios socialin÷s, ekonomin÷s
ir teritorin÷s sanglaudos pl÷tros šalyje. Parama pagal šiame prioritete numatytas investavimo kryptis
bus pirmiausia teikiama tikslin÷ms nacionalin÷s regionin÷s politikos teritorijoms – regioniniams
ekonomikos augimo centrams, numatytiems Lietuvos regionin÷s politikos iki 2013 metų strategijoje
ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s išskirtoms problemin÷ms teritorijoms. Tuo tarpu parama ūkio
veiklos kaimo vietov÷se diversifikavimui pagal šį prioritetą bus sutelkta į visas kaimo vietoves.
Teikiant paramą pagal prioritete numatytas investavimo kryptis regioniniuose ekonomikos augimo
centruose ir kaimo vietov÷se bus sudarytos palankios galimyb÷s pl÷toti palankią socialinę,
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ekonominę ir kultūrinę aplinką, o tai teigiamai prisid÷s prie vystymosi netolygumus didinančios
gyventojų (ypač jaunimo ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų) emigracijos srautų mažinimo.
Taigi pagal pirmąjį prioritetą numatytų įgyvendinti investicijų srautų diversifikavimas
leis efektyviau mažinti socialinius, ekonominius ir teritorinius netolygumus, esančius tiek tarp
pagrindinių ir likusių šalies miestų, tiek tarp miesto ir kaimo ir paskatinti darnesnę pastarųjų
vietovių pl÷trą ilguoju laikotarpiu.
Antrajame prioritete Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir
socialin÷ infrastruktūra siekiama gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę
šalyje. Bus mažinami regioniniai skirtumai ne tik sveikatos priežiūros sektoriuje – tai atitinka
horizontaliojo lygio regionin÷s pl÷tros srities prioritetus. Lietuvos regionin÷s politikos iki 2013
metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2005 m. geguž÷s 23 d. nutarimu
Nr. 575, buvo išskirti penki regioniniai pl÷tros centrai (Alytus, Marijampol÷, Utena, Taurag÷,
Telšiai). Šiuose centruose numatyta modernizuoti profesinio mokymo įstaigas, tobulinti profesinį
rengimą ir siekti, kad universitetinio ir neuniversitetinio aukštojo mokslo įstaigos rengdamos
mokymo programas atsižvelgtų ir į šių regioninių centrų aukštos kvalifikacijos specialistų poreikį.
Prioriteto siekinys taip pat yra socialinių paslaugų kokyb÷s, apimties ir prieinamumo skirtumų
mažinimas šalies regionuose, o ypač – nuo didžiųjų miestų nutolusiuose mažuose miesteliuose ir
kaimo vietov÷se. Taigi 3.2 prioriteto priemon÷s prisid÷s prie nacionalin÷s regionin÷s politikos
strategijos įgyvendinimo. Be to, universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietov÷se taip pat pad÷s
spręsti švietimo paslaugų prieinamumo kaimo vietov÷se problemą. Tai ilguoju laikotarpiu tur÷s
didelę įtaką regionų pl÷trai.
Pagal trečiąjį prioritetą Aplinka ir darnus vystymasis įgyvendinamos priemon÷s
prisid÷s ir prie tolygesnio regionų vystymosi bei regionų skirtumų mažinimo. Sukūrus regionines
atliekų tvarkymo sistemas, visų Lietuvos regionų gyventojams ir įmon÷ms bus teikiamos
šiuolaikin÷s buitinių ir gamybinių atliekų tvarkymo paslaugos. Baseininiu principu pagrįstos
vandens kokyb÷s valdymo sistemos sukūrimas ir efektyvių vandentvarkos priemonių įdiegimas
sudarys galimybę visuose Lietuvos regionuose išvalyti užteršto vandens nuotekas iki ES
normatyvų, sumažinti paviršiaus vandens telkinių ir visų pirma upių teršimą bei pagerinti jų
vandens kokybę.
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3. FINANSAVIMO PLANAS
19 lentel÷. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos finansavimo planas pagal fondus ir metus (eurais)
Metai
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
VISO

ERPF
185.246.780
187.647.587
191.572.358
204.081.391
220.468.865
234.373.637
251.997.603
1.475.388.221

Sanglaudos fondas
97.656.023
127.207.246
156.100.252
173.630.356
187.318.340
207.828.626
223.203.507
1.172.944.350

Viso
282.902.803
314.854.833
347.672.610
377.711.747
407.787.205
442.202.263
475.201.110
2.648.332.571

20 lentel÷. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos finansavimo planas pagal prioritetus ir finansavimo šaltinius (eurais)
Prioritetas

Bendrijos
Nacionalinis Nacionalinis Visas
Bendrojo Informacijai
finansavimas viešas
privatus
finansavimas finansavimo EIB įnašas Kitas
finansavimas finansavimas
lygis (proc.)
finansavi
mas

1. Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo
845 778 316
ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo
75 904 955 73 350 042 995 033 313
pl÷trai
2. Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas:
629 609 905 111 107 630
0 740 717 535
sveikatos, švietimo ir socialin÷ infrastruktūra
3. Aplinka ir darnus vystymasis
1 128 119 555 147 390 908 59 599 271 1 335 109 734
4.Technin÷ parama Sanglaudos skatinimo
44 824 795
0
0 44 824 795
veiksmų programos įgyvendinimui
2 648 332 571 334 403 493 132 949 313 3 115 685 377
VISO
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85,00 75 904 955
85,00
111 107 630
84,50 147 390 908
100,00

0

4. UŽDAVINIŲ IŠRAIŠKA SKAIČIAIS
Įgyvendinant šią veiksmų programą daug d÷mesio bus skiriama nuolatinei priežiūrai,
kuri leistų įvertinti programos įgyvendinimo s÷kmę ir laiku imtis koreguojamųjų veiksmų, jeigu jie
būtų reikalingi. Tuo tikslu kiekvienam šios veiksmų programos uždaviniui toliau yra formuluojami
pagrindiniai skaičiais išreikšti rodikliai. Veiksmų programos įgyvendinimo steb÷jimas remsis
išsamia ir suderinta steb÷senos rodiklių sistema, kuri bus steb÷senos sistemos pagrindu.
Strateginiai konteksto rodikliai
Toliau pateikiami konteksto rodikliai. Pastarieji yra susiję su bendrais tikslais,
nustatytais Nacionalin÷je Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje ir kituose strateginiuose
dokumentuose, ir tod÷l apibr÷žia bendrą strateginį veiksmų programos įgyvendinimo kontekstą.
Numatoma, kad šios veiksmų programos įgyvendinimas pozityviai prisid÷s prie kiekybinių
uždavinių nustatytų programos poveikio lygmenyje, t.y. pozityviai veiks strateginius konteksto
rodiklius. Tačiau tik ex-post vertinimas (o ne programos įgyvendinimo metu atliekamas steb÷jimas)
gal÷s pateikti išsamesnį šio poveikio įvertinimą, nes veiksmų programos įgyvendinimas nebus
vienintelis faktorius, veikiantis strateginių konteksto rodiklių pasiekimą.
Šių strateginių konteksto rodiklių informacijos šaltinis, jeigu nenurodyta kitaip, yra
oficiali statistika. Duomenys bus atnaujinami kasmet, ir, jeigu būtina, pristatomi metin÷se veiksmų
programos įgyvendinimo ataskaitose.
Programos įgyvendinimo rodikliai
Toliau taip pat pateikiami programos įgyvendinimo rodikliai (t. y. jie matuoja tik
veiksmų programos įgyvendinimo poveikį). Pirmiausia pateikiami pagrindiniai rodikliai.
Pagrindiniai rodikliai pasirinkti vadovaujantis Europos Komisijos darbiniu dokumentu „Steb÷senos
ir vertinimo rodikliai“ ir atsižvelgiant į suplanuotų veiksmų specifiką bei pobūdį. Pagrindiniai
rodikliai remiasi toliau, prioritetų uždavinių lygmeniu, pateikiamais produkto ir rezultatų lygio
rodikliais, tad jų skaičius gana ribotas. Be to, dalis produkto ir rezultatų rodiklių, pateiktų min÷to
darbinio dokumento 1 priede, yra integruoti į programos rodiklių sistemą, kur tinkama. Priežiūros
sistemos susitelkimas į produkto ir rezultatų lygio rodiklius paaiškinamas tuo, jog siekiama
apsiriboti tik tokiais rodikliais, kurių pasiekimą lems tik pagal konkretų veiksmų programos
prioritetą įgyvendinami projektai.
Iš esm÷s, pagrindinis šių rodiklių pasiekimo informacijos šaltinis bus projektų
steb÷senos sistema, t. y. projektų, finansuojamų pagal šią veiksmų programą, įgyvendinimo
ataskaitos. Steb÷senos duomenų rinkimas ir apdorojimas yra išsamiai aprašytas 6 dalies
(Įgyvendinimo nuostatos) skyriuose „Įgyvendinimo steb÷jimas“ ir „Rodiklių steb÷jimas“.
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1 VEIKSMŲ PROGRAMOS TIKSLAS
sudaryti visas reikiamas prielaidas vietos pl÷tros potencialui stipr÷ti ir atsiskleisti
Strateginis kontekstas
Rodiklis (vertinimo vienetas)
Regionų išsivystymo lygio metinis vidutinis atsilikimas (sanglauda) nuo Lietuvos vidurkio (regionų
realaus metinio BVP/gyv. nukrypimas nuo vidurkio procentais, lyginant su pra÷jusiais metais)
Užimtųjų žem÷s ūkyje dalis nuo visų užimtųjų (proc.)
Regioninių ekonomikos augimo centrų (Alytaus m. sav., Marijampol÷s sav., Mažeikių r. sav., Taurag÷s
r. sav., Telšių r. sav., Utenos r. sav. ir Visagino sav.) migracijos saldo (atvykusiųjų ir išvykusiųjų
skirtumas)
Metin÷s pajamos iš atvykstamojo turizmo (mln. eurų)

Pradin÷ situacija
(metai)

Skaičiais išreikšti uždaviniai
2015 metais

0,9 (2005)

≤1

13,9 (2004)

10

-2409 (2004)

0

742 (2005)

1113
3,49

2,59 (2005)

Atvykstančių turistų vidutin÷s buvimo trukm÷s šalyje (nakvyn÷s)
Vandensaugos tikslus atitinkantys vandens telkiniai (proc)
Saugomų teritorijų plotas (proc.)

40 (2006)
15 (2005)

100
17

1 PRIORITETAS „VIETINö IR URBANISTINö PLöTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠTEKLIŲ IŠSAUGOJIMAS BEI
PRITAIKYMAS TURIZMO PLöTRAI“
Pagrindinis rodiklis
Rodiklis (vertinimo vienetas)
Vietin÷s pl÷tros projektų skaičius

Pradin÷ situacija
-*

Skaičiais išreikšti uždaviniai 2015 metais
400

*siekiant įvertinti pradinę situaciją, bus atliekama studija (ES struktūrin÷s paramos projektai 2004-2006 m. ES struktūrin÷s paramos programavimo laikotarpiu)
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1 uždavinys: Sumažinti pagrindinių ir likusių šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokyb÷s skirtumus, ypatingą d÷mesį skiriant būsto sąlygų
pagerinimui problemin÷se vietov÷se
Programos įgyvendinimo rodikliai
Rodiklio
tipas
Rezultato

Produkto

Rodiklis (vertinimo vienetas)

Pradin÷
situacija
1,09 (2005)

Skaičiais išreikšti
uždaviniai 2015 metais
0,01

Informacijos
šaltinis
Projektų ataskaitos

Renovuotų daugiabučių namų energijos vartojimo efektyvumo padid÷jimas (proc.)

–

30

Projektų ataskaitos

Regioninių ekonomikos augimo centrų integruotų urbanistin÷s pl÷tros projektų
skaičius
Probleminių teritorijų kompleksinių pl÷tros projektų skaičius
Atnaujintų daugiabučių namų skaičius

-*

100

Pasirašytos sutartys

-*
264** (2006)

200
1150

Pasirašytos sutartys
Pasirašytos sutartys

Metinis materialinių investicijų indekso vienam gyventojui padid÷jimas
regioniniuose ekonomikos augimo centruose (Alytaus m. sav., Marijampol÷s sav.,
Mažeikių r. sav., Taurag÷s r. sav., Telšių r. sav., Utenos r. sav. ir Visagino sav.),
lyginant su Lietuvos Respublikos indeksu)

*siekiant įvertinti pradinę situaciją, bus atliekama studija (ES struktūrin÷s paramos projektai 2004–2006 m. ES struktūrin÷s paramos programavimo laikotarpiu)
** 99 projektai d÷l būsto atnaujinimo įvykdyti, 150 vykdomi

2 uždavinys: Sudaryti prielaidas spartesnei ūkin÷s veiklos diversifikacijai kaimo vietov÷se
Programos įgyvendinimo rodikliai
Rodiklio
tipas
Rezultato
Produkto

Rodiklis (vertinimo vienetas)
Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų)
Kaimo integruotų bendruomenin÷s ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo
sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, pl÷tros projektų skaičius

Pradin÷
situacija
*
*

Skaičiais išreikšti
uždaviniai 2015 metais
50
100

Informacijos
šaltinis
Projektų ataskaitos
Projektų ataskaitos

* siekiant įvertinti pradinę situaciją, bus atliekama studija (ES struktūrin÷s paramos projektai 2004-2006 m. ES struktūrin÷s paramos programavimo laikotarpiu).

3 uždavinys: skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą bei sukuriant palankesnes sąlygas
aktyviam poilsiui.
Programos įgyvendinimo rodikliai
111

Rodiklio
tipas
Rezultato

Produkto

Pradin÷
situacija
12,7
1) 3389
2) 9704
2006*
58**

Rodiklis (vertinimo vienetas)
Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų)
Naujai sukurtų darbo vietų skaičius:
1) vyrai;
2) moterys.
Projektų skaičius,

Skaičiais išreikšti
uždaviniai 2015 metais
50
1) 250;
2) 250.

Informacijos
šaltinis
Projektų ataskaitos
Projektų ataskaitos

120

Pasirašytos sutartys

* darbo vietų skaičius turizmo sektoriuje.
** 2004-2006 m. ES struktūrin÷s paramos programavimo laikotarpis

4 uždavinys: Skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių bei kraštovaizdžio ir biologin÷s įvairov÷s) išsaugojimą, sudarant sąlygas
efektyviam jų pritaikymui gyventojų ir ūkio reikm÷ms.
Programos įgyvendinimo rodikliai
Rodiklio
Rodiklis (vertinimo vienetas)
tipas
Rezultato Saugomų teritorijų, kuriose sudarytos sąlygos lankytis be žalos gamtai, dalies
padid÷jimas, (procentiniai punktai)
Saugomų
teritorijų (valstybinių parkų ir rezervatų) skaičius, kuriose įrengti
Produkto
lankytojų centrai ir vizualin÷s informacin÷s sistemos

Pradin÷
situacija
30
(2006)*
11 (2006)

Skaičiais išreikšti
uždaviniai 2015 metais
70
25

Informacijos
šaltinis
Vertinimai,
studijos
Projektų
ataskaitos

* Sudarytos sąlygos lankytis saugomose teritorijose be žalos gamtai,(proc.). Rodiklis skaičiuojamas nuo valstybinių parkų ir rezervatų, priklausančių Valstybin÷s saugomų teritorijų
tarnybos prie Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai, skaičiaus.

2 VEIKSMŲ PROGRAMOS TIKSLAS
užtikrinti prieinamas ir aukštos kokyb÷s esmines viešąsias sveikatos priežiūros, švietimo, valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką įgyvendinančių
institucijų teikiamas paslaugas, nestacionarias socialines paslaugas ir paslaugas neįgaliesiems
Strateginis kontekstas
Rodiklis (vertinimo vienetas)

Pradin÷ situacija (metai)

Tik÷tina vidutin÷ gyvenimo trukm÷ (metai)
Jaunesnių nei 65 metų amžiaus gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų (atvejai)
Jaunesnių nei 65 metų amžiaus gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų (atvejai)
Hospitalinis mirštamumas d÷l traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių (atvejai)
Savižudybių skaičius
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72,06 (2005)
4295 (2005)
2759 (2005)
1337 (2005)
1319 (2005)

Skaičiais išreikšti
uždaviniai 2015 metais
73
4200
2700
1203
1200

Darbo j÷gos aktyvumo lygis (15–64 m.) (proc.)
68,3 (2005)
Bendras 15–64 m. gyventojų užimtumo lygis (proc.)*
62,6 (2005)
Moterų užimtumo lygis (proc.)*
59,4 (2005)
Pagyvenusių asmenų (55–64 m.) užimtumo lygis (proc.)*
49,2 (2005)
Naujos galimyb÷s (mokymas, darbo praktika, įdarbinimas) suteikimas jauniems (iki 25 metų) bedarbiams
85 (2005)
per 6 nedarbo m÷nesius (proc.)*
Naujos galimyb÷s (mokymas, darbo praktika, įdarbinimas) suteikimas suaugusiems (25–64 metų)
83 (2005)
bedarbiams per 12 nedarbo m÷nesių (proc.)*
Ilgalaikių bedarbių, dalyvavusių aktyviose priemon÷se (mokymas, darbo praktika, įdarbinimas), dalis
16 (2005)
(proc.)*
25–64 metų gyventojų, per 4 paskutines savaites dalyvavusių švietimo ir profesinio mokymo veikloje,
6,3 (2005)
dalis (mokymosi visą gyvenimą lygis) (proc.)*
Vidutinis iš÷jimo iš darbo rinkos amžius (metai)*
63,5 (2005)
Pasirūpinimas vaikų priežiūra:
(a) 21,3 (2005)
(a) (iki 3 metų) (proc.)*
(b) 69,6 (2005)
(b) (nuo 3 metų iki mokyklinio amžiaus) (proc.)*
Dirbančių neįgaliųjų dalis (proc.)
20 (2003)
Skurdo rizikos lygis (proc.)
20,5 (2004)
Vyrų ir moterų atlyginimų lygio skirtumas (proc.)
16 (2004)

73,5
70
61,5
52
100
100
50
11
64,5 **
(a) 30.**
(b) 90 **
30
10
<10

* Nacionalin÷je Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje įvardinti Lietuvos užimtumo politikos rodikliai
** Nacionalin÷je Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje numatytas rodiklis, kurį numatoma pasiekti iki 2010 m.

2 PRIORITETAS „VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBö IR PRIEINAMUMAS: SVEIKATOS, ŠVIETIMO IR SOCIALINö
INFRASTRUKTŪRA“
Pagrindinis rodiklis
Rodiklis (vertinimo vienetas)
Viešųjų paslaugų (sveikatos priežiūros, profesinio mokymo, socialinių
paslaugų) objektų (įstaigų), gavusių paramą, skaičius

Pradin÷ situacija
1116*

* Viešųjų paslaugų (sveikatos priežiūros, profesinio mokymo, socialinių paslaugų) objektų (įstaigų) skaičius.

1 uždavinys: Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas
113

Skaičiais išreikšti uždaviniai 2015 metais
306

Programos įgyvendinimo rodikliai
Rodiklio
tipas
Rezultato
Produkto

Rodiklis (vertinimo vienetas)
Pacientų, kuriems pager÷jo sveikatos priežiūros
prieinamumas, skaičius
Paramą gavusių sveikatos priežiūros įstaigų skaičius
Projektų skaičius (sveikatos apsauga)

paslaugų

kokyb÷

ir

Pradin÷
situacija
3403300*

Skaičiais išreikšti
uždaviniai 2015 metais*
1050500

Projektų ataskaitos

293**
122***

110
75

Projektų ataskaitos
Pasirašytos sutartys

Informacijos šaltinis

* Gyventojų skaičius Lietuvoje 2006 m. sausio 1 d. Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV.
** Sveikatos priežiūros įstaigų tinklas 2006 metų pab.: bendrojo pobūdžio ligonin÷s, slaugos ligonin÷s, specializuotos onkologijos ir psichiatrin÷s ligonin÷s, ambulatorin÷s sveikatos
priežiūros įstaigos, greitosios ir neatid÷liotinos medicinos pagalbos skyriai/stotys (skaičiuojant juridinius vienetus). Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras.
*** Projektai finansuoti pagal Lietuvos 2004–2006 m. BPD 1.4 priemonę ,,Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir modernizavimas” (veiklos sritys: Bendrosios praktikos
paslaugų infrastruktūros pl÷tra ir modernizavimas; kardiologin÷s sveikatos priežiūros paslaugų stiprinimas ir pl÷tra modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigas). Šaltinis: VšĮ Centrin÷
projektų valdymo agentūra.

2 uždavinys: Užtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę bei prieinamumą, gerinant visų amžiaus grupių asmenų
dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje
Programos įgyvendinimo rodikliai
Rodiklio
tipas

Rodiklis (vertinimo vienetas)

Pradin÷
situacija

Skaičiais išreikšti
uždaviniai 2015 metais*

Informacijos šaltinis

Rezultato

Tiesiogin÷s naudos gav÷jų iš investicijų į švietimo infrastruktūrą skaičius (per 6
m÷n. po projekto pabaigos)
Projektų skaičius

-*

110000

Projektų ataskaitos

51**
(2006)

100

Pasirašytos sutartys

Produkto

* numatoma atlikti studiją
** BPD 1.5 priemon÷s projektai švietimo, profesinio mokymo ir studijų srityje (išskyrus paramą projektams rengti). Šaltinis: Centrin÷ projektų valdymo agentūra.

3 uždavinys: Užtikrinti geresnį profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos suderinamumą, pagerinti darbo j÷gos kvalifikaciją ir paskatinti
ekonomiškai neaktyvius gyventojus įsitraukti į darbo rinką
Programos įgyvendinimo rodikliai
Rodiklio
tipas

Rodiklis (vertinimo vienetas)

Asmenų (besimokančiųjų, d÷stytojų, bedarbių, ekonomiškai neaktyvių asmenų),
Rezultato kurie gaus tiesiogin÷s naudos iš valstyb÷s investicijų į profesinio mokymo ir
valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką įgyvendinančių įstaigų infrastruktūrą, skaičius
Produkto Pastatytų, rekonstruotų objektų ar objektų, kuriuose atnaujinta įranga (toliau –
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Pradin÷
situacija

Skaičiais išreikšti
uždaviniai 2015 metais*

Informacijos šaltinis

152000*

225000

Projektų ataskaitos,
tyrimai

135**

82

Projektų ataskaitos

objektai), skaičius (profesinio mokymo, valstyb÷s užimtumo r÷mimo politiką
įgyvendinančių institucijų)
*- 2006 m. duomenys: skaičius asmenų, pasinaudojusių Lietuvos darbo biržos paslaugomis – 73 tūkst. asmenų; 2004 m. ir 2005 m. duomenys: skaičius asmenų, pasinaudojusių
profesinio mokymo infrastruktūros paslaugomis – 79 tūkst. asmenų.
**- 2006 m. duomenys: Lietuvos darbo biržos institucijų skaičius – 46; 2004 ir 2005 m. duomenys: profesinio mokymo institucijų skaičius – 89.

4 uždavinys: Paskatinti socialin÷s rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją į visuomenę ir
darbo rinką
Programos įgyvendinimo rodikliai
Rodiklio
tipas

Pradin÷
situacija

Rodiklis (vertinimo vienetas)

Neįgaliųjų, socialinę atskirtį patiriančių asmenų arba asmenų, kuriems gresia
Rezultato socialin÷ atskirtis, gavusių tiesiogin÷s naudos iš investicijų į socialinių paslaugų bei
neįgaliesiems skirtos infrastruktūros pl÷trą, skaičius
Pastatytų, rekonstruotų objektų ar objektų, kuriuose atnaujinta įranga (toliau –
Produkto objektai), skaičius (socialines paslaugas ir paslaugas neįgaliesiems teikiančių
institucijų)

Skaičiais išreikšti
uždaviniai 2015 metais*

Informacijos šaltinis

260700*

390000

Projektų ataskaitos,
tyrimai

621**
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Projektų ataskaitos

*- 2006 m. duomenys: asmenų, kurie naudojosi neįgaliesiems skirta infrastruktūra, skaičius - 154 tūkst. asmenų. 2006 m. duomenys: asmenų, kurie naudojosi socialinių paslaugų
infrastruktūra, skaičius – 106,7 tūkst. asmenų.
**- 2006 m. duomenys: paslaugas neįgaliesiems teikiančių institucijų skaičius – 41. 2006 m. duomenys: socialines paslaugas teikiančių institucijų skaičius – 580.

3 VEIKSMŲ PROGRAMOS TIKSLAS
siekti geresn÷s aplinkos kokyb÷s, ypatingą d÷mesį skiriant energijos panaudojimo efektyvumui didinti
Strateginis kontekstas
Pradin÷ situacija (metai)

Skaičiais išreikšti
uždaviniai 2015 metais

70 (2005)

97

Sąvartynuose šalinamos biologiškai skaidžių atliekų kiekis (tūkst. t.)

574 (2000)

287

Energijos intensyvumas (kg n.e./1000 Lt )

132* (2005)

118,8

750 000 (2005)

900000

Rodiklis (vertinimo vienetas)
Reikalavimus atitinkančių į aplinką išleidžiamų nuotekų dalis bendrame nuotekų
sraute, (proc.)

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas (t n. e.)
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* palyginamosiomis 2000 m. kainomis

3 PRIORITETAS „APLINKA IR DARNUS VYSTYMASIS“
1 uždavinys: Vandens tiekimo ir nuot÷kų tvarkymo sistemų renovavimas ir pl÷tra
Programos įgyvendinimo rodikliai
Rodiklio
tipas
Rezultato
Produkto

Rodiklis (vertinimo vienetas)

62 (2006)*

Skaičiais išreikšti
uždaviniai 2015 metais
8

Vertinimai, studijos

107**

220

Projektų ataskaitos

Pradin÷ situacija

Gyventojų, kurie naudojasi centralizuotomis nuotekų surinkimo ir
tvarkymo paslaugomis, dalies padid÷jimas (procentiniai punktai)
Gyvenamųjų vietovių, kuriose renovuota/pastatyta vandens tiekimo
ir/ar nuotekų sistema, skaičius

Informacijos šaltinis

* Gyventojai, kurie naudojasi centralizuotomis nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugomis (proc.)
** 2000-2006 m. ISPA ir Sanglaudos fondo paramos l÷šomis renovuotos/pastatytos vandens tiekimo ir/ar nuotekų sistemos

2 uždavinys: Šiuolaikiškas atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas
Programos įgyvendinimo rodikliai
Rodiklio
tipas
Rezultato
Produkto

Pradin÷ situacija

Rodiklis (vertinimo vienetas)
ES aplinkosauginius reikalavimus atitinkančių sąvartynų dalies
padid÷jimas (procentiniai punktai).
Uždarytų ir sutvarkytų sąvartynų/šiukšlynų skaičius

0 (2006)*

Skaičiais išreikšti
uždaviniai 2015 metais
100

Informacijos šaltinis
Vertinimai, studijos

587** (2007)

249

Projektų ataskaitos

* Atliekų šalinimas ES aplinkosauginius reikalavimus atitinkančiuose sąvartynuose (proc.)
** 2001-2006 m. ISPA ir Sanglaudos fondo paramos l÷šomis uždaryta, sutvarkyta ir tvarkoma sąvartynų/šiukšlynų

3 uždavinys: Oro kokyb÷s gerinimas
Programos įgyvendinimo rodikliai
Rodiklio
tipas

Pradin÷ situacija
Rodiklis (vertinimo vienetas)
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Skaičiais išreikšti
uždaviniai
2015 metais

Informacijos šaltinis

Rezultato

Padid÷jusi švaresnių degalų (biodegalų, dujų) ir elektros energijos
panaudojimo dalis sąlyginiais vienetais bendrame viešojo transporto
sunaudojamų degalų kiekyje, (proc.)

4
(2006 m.)

3

Projektų ataskaitos

Produkto

Atnaujintų viešojo transporto priemonių skaičius

1385
(2006 m.)
265
(2006 m.)

50

Projektų ataskaitos

Nutiestas naujas troleibusų kontaktinis tinklas (km.)

10

Projektų ataskaitos

4 uždavinys: padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimą
Programos įgyvendinimo rodikliai
Rodiklio
tipas
Rezultato
Produkto

Pradin÷ situacija

Rodiklis (vertinimo vienetas)
Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupytas energijos
kiekis (GWh)
Energijos taupymo požiūriu atnaujintų viešosios paskirties pastatų
skaičius

40*

Skaičiais išreikšti
uždaviniai 2015 metais.
100

Informacijos šaltinis
Projektų ataskaitos

82*

200

Projektų ataskaitos

* 2004-2006 m. ES struktūrin÷s paramos programavimo laikotarpis

4 PRIORITETAS „TECHNINö PARAMA SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMUI“
1 uždavinys: Garantuoti efektyvų ES struktūrin÷s paramos, skiriamos pagal Konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrol÷s sistemos
funkcionavimą, įgyvendinant šią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą
Programos įgyvendinimo rodikliai
Rodiklio
tipas
Rezultato

Produkto

430**

Skaičiais išreikšti
uždaviniai 2015 metais
90

Tyrimai

430**

72

Tyrimai

Rodiklis (vertinimo vienetas)

Pradin÷ situacija

Valstyb÷s tarnautojų ir darbuotojų, kurie patobulino kvalifikaciją* ir
dirba ne trumpiau kaip vienerius metus Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos įgyvendinimo srityje (proc.)
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje
dirbančių valstyb÷s tarnautojų ir darbuotojų, kurie patobulino
kvalifikaciją ne mažiau kaip kartą per metus, skaičius

* Dalyvavę mokymo kursuose mažiausiai vieną kartą per metus.
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Informacijos šaltinis

** Valstyb÷s tarnautojų ir darbuotojų, administruojančių 2004-2006 m. ES struktūrinę paramą, išskyrus valstyb÷s tarnautojus, kurie administruoja Europos žem÷s ūkio orientavimo ir
garantijų fondą bei Žuvininkyst÷s orientavimo finansinę priemonę, skaičius.

2 uždavinys: Gerinti visuomen÷s informuotumą apie Sanglaudos skatinimo veiksmų programos teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus,
vykdyti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos vertinimą
Programos įgyvendinimo rodikliai
Rodiklio
tipas
Rezultato
Produkto

Rodiklis (vertinimo vienetas)

Pradin÷ situacija

Galimi paramos gav÷jai, kurie žino apie ES struktūrinę paramą
sanglaudos skatinimui (proc.)
Įgyvendintų informavimo iniciatyvų skaičius (informavimo
kampanijos, konferencijos, seminarų ciklai, interneto puslapiai ir t.t.)

-*

Skaičiais išreikšti
uždaviniai 2015 metais
75

0

21

Informacijos šaltinis
Nuomon÷s tyrimai
Projektų įgyvendinimo
ataskaitos

* Pradinei situacijai nustatyti programos įgyvendinimo pradžioje bus atliktas galimų paramos gav÷jų nuomon÷s tyrimas. 2007 m. balandžio m÷n. atlikto tyrimo duomenimis, 42 % 20042006 m. BPD pareišk÷jų žino, kokią veiklą remia ERPF.
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5. VEIKSMŲ PROGRAMOS RENGIMAS
5.1 PARTNERYSTö
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2005 m. gruodžio 14 d. nutarimu
Nr. 1351 „D÷l veiksmų programų 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos
panaudojimo strategijai įgyvendinti nustatymo“, buvo sudarytos darbo grup÷s „Vietin÷ pl÷tra“
(kuriai vadovavo Vidaus reikalų ministerija), „Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas“ (kuriai
vadovavo Švietimo ir mokslo ministerija) bei „Aplinkos kokyb÷ ir energijos vartojimo
efektyvumas“(kuriai vadovavo Aplinkos ministerija). Ministerijos kreip÷si į socialinių ekonominių
partnerių organizacijas (valstyb÷s institucijas, darbdavių, profesinių sąjungų, nevyriausybines
organizacijas, kt.), kviesdamos dalyvauti darbo grup÷se rengiant Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 1 prioriteto projektą. Nemažai organizacijų ir pačios kreip÷si į ministerijas d÷l galimyb÷s
dalyvauti rengiant programos projektą.
Visų organizacijų, pareiškusių norą dalyvauti darbo grup÷je, atstovai buvo įtraukti į
darbo grupes, kurių personalin÷ sud÷tis patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m.
vasario 27 d. įsakymu Nr. 1K-070 „D÷l darbo grupių veiksmų programoms rengti personalin÷s
sud÷ties patvirtinimo“ su v÷lesniais papildymais ir pakeitimais (Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 1K-151).
Darbo grupių parengtus ind÷lius į Veiksmų programų tekstą sujungdavo Finansų
ministerija, veiksmų programų ir jų dalių projektai buvo svarstomi Komisijos, atsakingos už
Lietuvos 2007–2013 metų Bendrosios nacionalin÷s ES struktūrin÷s paramos l÷šų panaudojimo
strategijos ir ją įgyvendinančių veiksmų programų projektų rengimą.
Visi prioritetai buvo pristatyti 2006 m. birželio 29 d viešojo aptarimo metu, kuriame
dalyvavo per 200 įvairių socialinių ir ekonominių partnerių. Dauguma šių partnerių dirbo atskirose
darbo grup÷se veiksmų programų rengimo metu, taigi galutinio viešojo aptarimo tikslas buvo
visiems kartu dar kartą peržiūr÷ti ir apibendrinti darbo rezultatus bei patikrinti atskirų veiksmų
programų ir jų prioritetų suderinamumą.
Po viešojo aptarimo buvo atsižvelgta į svarbiausias socialinių ir ekonominių partnerių
pastabas. Taip pat buvo atsižvelgta į neformalių konsultacijų su Europos Komisijos atstovais
(vykusių balandžio 9 d. ir liepos 13 d.) rezultatus, nes pastabos ir pasiūlymai bendrai strategijai
tur÷davo įtakos detalesniam veiksmų programos turiniui.

Partneryst÷ rengiant 1 prioriteto ,,Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai“ aprašymą
Darbo grup÷je „Vietin÷ pl÷tra“ dalyvavo 33 nariai, iš kurių 25 nariai yra LR
Vyriausyb÷s, LR Prezidentūros, ministerijų atstovai ir 8 – socialinių ekonominių partnerių ir
nevyriausybinių organizacijų atstovai (Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos aplinkosauginių
nevyriausybinių organizacijų koalicija, Lietuvos muziejų asociacija, Žem÷s ūkio mokyklų
direktorių asociacija, Lietuvos prekybos, pramon÷s ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos Respublikos
žem÷s ūkio rūmai, asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“, Apskričių viršininkų asociacija).
Rengiant Sanglaudos skatinimo veiksmų programą (2006 m. balandžio – rugs÷jo m÷nesiais) buvo
suorganizuoti 5 darbo grup÷s pos÷džiai. Taip pat veiksmų programos rengimo laikotarpiu vyko
tarpinstituciniai darbo grup÷s atstovų susitikimai. Darbo grup÷s narių bendravimas ir
bendradarbiavimas bei informacijos apsikeitimas vyko ne tik pos÷džių metu bet ir el. paštu.
2006 metų kovo 30 d. buvo organizuotas susitikimas su 7 regioninių ekonomikos
augimo centrų, išskirtų pagal Lietuvos regionin÷s politikos iki 2013 metų strategijoje, savivaldybių
merais, siekiant aptarti kryptingą 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos l÷šų
panaudojimą, supažindinti su numatomu investicinių projektų planavimu.
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2006 metų liepos m÷nesį Vidaus reikalų ministerija organizavo viešus aptarimus 9
apskrityse. Šiuose aptarimuose dalyvavo apskrities viršininko administracijos ir į apskritį įeinančių
savivaldybių atstovai. Šių aptarimų metu buvo supažindinama su regionin÷s reikšm÷s projektų
planavimu ir naujomis savivaldybių ir regionų pl÷tros tarybų teis÷mis ir pareigomis, struktūrine
parama ir jos administravimu 2007–2013 m. ir Regionų pl÷tros tarybų naujomis funkcijomis
naujuoju ES struktūrin÷s paramos panaudojimo laikotarpiu.
Vidaus reikalų ministerijos valstyb÷s tarnautojai, darbo grup÷s nariai dalyvavo
Alytaus, Panev÷žio, Taurag÷s, Telšių ir Utenos regionų pl÷tros tarybų pos÷džiuose, kurių metu
supažindino regionų pl÷tros tarybos narius su nauju vaidmeniu, skirtu regionų pl÷tros taryboms
administruojant 2007–2013 metų ES struktūrinę paramą.
Ūkio ministerija taip pat įsteig÷ Vietin÷s pl÷tros darbo grup÷s Turizmo pogrupį, kurio
nariai reng÷ Sanglaudos skatinimo veiksmų programos dalis, skirtas prioritetui „Vietin÷s pl÷tros ir
gamtos bei kultūros paveldo objektų išsaugojimas, pritaikymas kompleksinei turizmo pl÷trai“.
Darbo grup÷je dalyvauja valstyb÷s valdymo suinteresuotų institucijų atstovai bei didžiųjų asocijuotų
turizmo struktūrų atstovai. Buvo suorganizuoti šeši Vietin÷s pl÷tros darbo grup÷s Turizmo pogrupio
pos÷džiai. Prieš pos÷dį kiekvienas partneris pateik÷ savo pasiūlymus Ūkio ministerijai, kuri
informaciją apibendrina ir pateikia medžiagą pos÷džio nariams svarstyti.
Į pos÷džius buvo kviečiami ir kitų suinteresuotų asociacijų nariai Lietuvos pilių ir
dvarų, viešbučių ir restoranų bei kitų asociacijų nariai, su kuriais buvo nagrin÷jami Turizmo pl÷tros
2007–2013 metų programavimo laikotarpiu strategijos ir veiksmų programos rengimo, jos krypčių
ir prioritetų klausimai.
Pos÷džių metu darbo grup÷ nagrin÷jo šiuos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
klausimus:
- 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos aprašymo svarstymą;
- prioritetinių turizmo pl÷tros maršrutų objektų aptarimą, atsižvelgiant į pateiktus jų
aprašymus;
- turizmo pl÷trą 2007–2013 metų programavimo laikotarpiu, jos kryptis ir prioritetus,
pasiūlytų prioritetinių turizmo pl÷tros maršrutų objektų aptarimą;
- Sanglaudos skatinimo veiksmų programos turizmo pl÷tros dalies veiksmų programos
priedo prioritetinių viešojo turizmo objektų sąrašą 2007–2013 metų programavimo laikotarpiu;
- 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos l÷šų paskirstymą;
- Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos pasiūlymus d÷l 2007–2013 m. ES struktūrin÷s
paramos panaudojimo.
Kitų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetų rengimas buvo
organizuojamas vadovaujantis tuo pačiu teisiniu pagrindu, panašiais principais ir laikantis to paties
tvarkaraščio, tod÷l partneryst÷s principo taikymas jų rengimo metu buvo pristatomas trumpai.

Partneryst÷ rengiant 2 prioriteto ,,Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas“ aprašymą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ŠMM), būdama
atsakinga institucija už Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioritetą „Viešųjų paslaugų
kokyb÷ ir prieinamumas. Sveikatos, švietimo ir socialin÷ infrastruktūra“, per šių metų pirmąjį
pusmetį sureng÷ 2 bendrus šios darbo grup÷s pos÷džius – kovo 2 d. (pirmasis ir bendras visų 3
ŠMM vadovaujamų darbo grupių pos÷dis) bei balandžio 19 d. Darbo grup÷s sud÷tyje - 76 nariai.
Visos darbo grup÷s „Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialin÷
infrastruktūra“ veikloje dalyvavo daugiau kaip 20 įvairių asociacijų, tarybų ir kitų organizacijų
atstovai1, išreiškę norą bendradarbiauti rengiant Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2
prioriteto aprašymo projektą.
1

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Lietuvos profesinių mokyklų
direktorių asociacija, Lietuvos nacionalin÷ sveikatos priežiūros įstaigų asociacija, Kauno medicinos universiteto
klinikos, Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Žinių ekonomikos forumas, Lietuvos prekybos, pramon÷s ir amatų

120

Be bendrų visos darbo grup÷s pos÷džių, darbas vyko ir atskiruose pogrupiuose.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos dalis – sveikatos sektoriaus aprašas buvo rengiamas
pagal atskiras investavimo kryptis. 2005 m. gruodžio 22 d. šioms kryptims pritar÷ Sveikatos
apsaugos ministerijos Kolegija, kurios veikloje aktyviai dalyvauja ministerijos socialiniųekonominių partnerių atstovai. Investavimo kryptims aprašyti buvo sudarytos 5 darbo grup÷s, į
kurias įtraukti pagrindiniai atitinkamų sričių specialistai bei socialinių partnerių atstovai (kiekvieną
darbo grupę sudar÷ nuo 4 iki 11 narių). 2005 m. rugs÷jo – 2006 m. birželio m÷n. buvo
organizuojami reguliarūs (1–2 kartus per m÷nesį) šių darbo grupių pos÷džiai.
Apibendrintą sveikatos sektoriaus aprašą pareng÷ naujai sudaryta darbo grup÷, į kurią
buvo įtraukti socialinių-ekonominių partnerių bei kiekvienos darbo grup÷s, aprašiusios atitinkamą
investavimo kryptį, atstovai (iš 8 įvairių organizacijų ir asociacijų). Veiksmų programos rengimo
rezultatai socialinių-ekonominių partnerių atstovams buvo pristatyti ir aptarti keletą kartų – 2005 m.
gruodžio 22 d., 2006 m. balandžio 12 d. (kartu su ministerijos vadovybe) bei 2006 m. balandžio 28
d. 2 006 m. kovo 23 d., 2006 m. balandžio 7 d. ir 2006 m. birželio 14 d. su socialiniaisekonominiais partneriais buvo derinamas ir Veiksmų programos sveikatos sektoriaus aprašo
galutinis tekstas, prašant pateikti savo pastabas ir pasiūlymus.
ŠMM suorganizavo du viešus aptarimus su švietimo ir mokslo institucijomis,
nevyriausybin÷mis organizacijomis ir kitais socialiniais ekonominiais partneriais. 2005 m. rugs÷jo
28 d. buvo suorganizuota konferencija “Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos švietimui ir
mokslui ateities perspektyvos (2007–2013 m.)“, kurioje aptartos pagrindin÷s tuo metu kuriamos ES
struktūrin÷s paramos panaudojimo nacionalin÷s strategijos nuostatos, strategijos prioritetai ir
pasiūlymai d÷l veiksmų programų bei numatomos ES struktūrin÷s paramos švietimui ir mokslui
kryptys. Konferencijoje vyko diskusijos, į išsakytas pastabas buvo atsižvelgta tobulinant strategiją
bei rengiant pirminius pasiūlymus veiksmų programoms. 2006 m. geguž÷s 9 d. surengtas viešas
aptarimas-diskusija „Struktūrinių fondų parama švietimui ir mokslui 2007–2013 m.: veiksmų
programų projektai“, kurio metu apžvelgta ES struktūrin÷ parama švietimui ir mokslui: veiksmų
programos, prioritetai, finansiniai svoriai, probleminiai klausimai ir perspektyvos; atskirai
panagrin÷ti prioritetų, per kuriuos ateis parama švietimui ir mokslui, aprašymai (pad÷ties ir
problemų analiz÷, siūlomos investicijų kryptys ir kt.). Aptarimo metu vyko aktyvi diskusija.
Dalyvių pasiūlymai ir pastabos buvo apibendrinti renginio ataskaitoje, į juos buvo atsižvelgta darbo
grup÷se tobulinant veiksmų programų projektus.
Socialin÷s ir darbo rinkos infrastruktūros veiksmų programos dalis buvo parengta
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos ir aptarta su suinteresuotomis institucijomis: Lietuvos
darbo birža ir Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentu ir kt.
Parengtas dokumentas buvo pateiktas šioms institucijoms ir socialiniams partneriams elektroniniu
paštu. Atsižvelgiant į jų pastabas atnaujinta veiksmų programos dalis buvo aptarta darbo grup÷je
“Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas”.

Partneryst÷ rengiant 3 prioriteto ,,Aplinka ir darnusis vystymasis“ aprašymą
Į darbo grup÷s „Aplinkos kokyb÷ ir energijos vartojimo efektyvumas“ sud÷tį narių
teis÷mis įtraukti socialinių ekonominių partnerių atstovai, kurie atstovauja organizacijoms, savo
veikla susijusioms su tomis sritimis, kurios gali būti finansuojamos iš ES struktūrinių fondų
aplinkosaugos ir energetikos srityje. Be to, energetikos klausimai yra glaudžiai susiję su
rūmų asociacija, Lietuvos kolegijų direktorių konferencija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Vilniaus greitosios
pagalbos universitetin÷ ligonin÷, Demokratin÷s politikos institutas, Lietuvos širdies asociacija, Nacionalin÷ sveikatos
taryba, Lietuvos darbo federacija, Lietuvos respublikos žem÷s ūkio rūmai, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija,
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos profesin÷ sąjunga
„Solidarumas“, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Vilniaus universitetas, Lietuvos savivaldybių asociacija,
Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, Lietuvos Respublikos odontologų rūmai, Valstybin÷ jaunimo reikalų taryba,
Lietuvos invalidų draugija, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija, Vytauto Didžiojo universitetas.
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aplinkosauga ir visuomen÷s interesu, tod÷l darbo grup÷je taip pat dalyvauja Lietuvos
aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicijos atstovas. Kiti darbo grup÷s nariai
atstovauja suinteresuotoms ministerijoms, Vyriausybei ir Prezidentūrai. Iš viso darbo grup÷je
dalyvavo 29 nariai, iš jų 7 – partnerių atstovai (Lietuvos vandens tiek÷jų asociacija, Lietuvos
komunalininkų ir komunalinių atliekų tvarkytojų asociacija, Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga,
Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos visuomenin÷ organizacija „Lietuvos žaliųjų
jud÷jimas“, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių
organizacijų koalicija).

5.2 IŠANKSTINIS (EX-ANTE ) VERTINIMAS
Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo programų išankstinis
vertinimas buvo atliekamas nuo 2006 m. geguž÷s m÷n. iki 2007 m. geguž÷s m÷n. Išankstinį
vertinimą atliko nepriklausomų vertintojų konsorciumas, kurį sudaro „Centre for Strategy &
Evaluation Servines LLP“ (CSES) ir UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“ (EKT).
Išankstinis vertinimas buvo atliktas vadovaujantis Tarybos 2006 m. Reglamentu Nr.
1083/2006.

Išankstinio vertinimo paskirtis
Pagrindiniai išankstinio vertinimo tikslai, kaip nustatyta Europos Komisijos gair÷se,
yra du:

• optimizuoti struktūrin÷s paramos išteklius;
• pagerinti programavimo kokybę.
Išankstinis vertinimas turi pad÷ti pagerinti struktūrin÷s paramos efektyvumą ir
užtikrinti viešųjų išteklių – tiek ES, tiek nacionalinių – panaudojimo prid÷tinę vertę ir
atskaitingumą.
Metodologinis požiūris
Pasirinkti metodai šioms užduotims atlikti ap÷m÷ pirminių ir antrinių šaltinių analiz÷s
kombinaciją. Antrinių šaltinių analiz÷s atveju ex-ante vertintojai atliko tokias užduotis:
• apžvelg÷ ES struktūrin÷s paramos įgyvendinimo patirtį (ypač 2004–2006 m.
programų);
• išanalizavo ir pakomentavo programavimo dokumentus (buvo vertinami veiksmų
programų projektai);
• peržiūr÷jo ir pakomentavo pasiūlytą rodiklių sistemą;
• pareng÷ darbo dokumentus pagal pagrindinius vertinimo klausimus kartu su
įvadine ataskaita.
• pareng÷ tarpines ir galutines vertinimo ataskaitas kiekvienai veiksmų programai;
• pareng÷ visa apimančią galutinę vertinimo ataskaitą su bendra dalimi bei
kiekvienos veiksmų programos pagrindinių klausimų santrauka.
Taip pat buvo atliekama pirminių šaltinių analiz÷. Buvo rengiamos diskusijos su
pagrindiniais programų reng÷jais, iš esm÷s ministerijomis, bei vykdomi reguliarūs pristatymai
išankstinio vertinimo valdymo komitete ir komisijoje, atsakingoje už Lietuvos 2007–2013 m. ES
struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijos rengimą ir veiksmų programų nustatymą.
Reguliarūs seminarai suteik÷ galimybę interaktyviai diskusijai apie išankstinio
vertinimo rezultatus.
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Pagrindin÷s vertinimo užduotys
Ex-ante vertintojai atliko specialias užduotis:
• išanalizavo veiksmų programų pradin÷s situacijos įvertinimą ir SSGG analizę ir
patikrino, ar tai atitinka realią situaciją (1 darbo dokumentas);
• nagrin÷jo ir pakomentavo intervencijos logikos tinkamumą, taip pat nagrin÷jo, ar
pasiūlyti prioritetai ir sub-prioritetai yra tinkamos priemon÷s pradin÷s situacijos
įvertinime identifikuotoms socialin÷ms ekonomin÷ms problemoms spręsti (2 darbo
dokumentas);
• patikrino strategijos vidinį suderinamumą ir strategijos ir prioritetų sąsajas (1 darbo
dokumentas);
• patikrino strategijos ir individualių prioritetų išorinį suderinamumą su ES,
nacionalin÷mis ir regionin÷mis politikomis (darbo dokumentas 3);
• patar÷ d÷l rodiklių sistemos ir d÷l uždavinių išraiškos skaičiais, t. y. kiekybinių
tikslų nustatymo (darbo dokumentas 4);
• peržvelg÷ ir patar÷ d÷l pasiūlytų paramos valdymo ir įgyvendinimo mechanizmų
(darbo dokumentas 5);
• išnagrin÷jo, ar horizontalios temos buvo adekvačiai įvertintos programose (darbo
dokumentai 4 ir 5).
Išankstinis vertinimas ir partneryst÷
Išankstinio vertinimo procesas ap÷m÷ daug dalyvių ir buvo interaktyvus. Partneryst÷s
principo buvo laikomasi tokiais būdais:
• Buvo organizuojami dvišaliai sutikimai su ministerijomis siekiant išsamiai aptarti
veiksmų programas.
• Buvo organizuojami seminarai aptarti pagrindiniams išankstinio vertinimo
elementams, tokiems kaip SSGG ir pradin÷s situacijos analiz÷, steb÷sena ir
rodikliai, taip pat seminaras regionin÷ms suinteresuotoms institucijoms ir
partneriams, siekiant atsižvelgti į teritorinę/regioninę dimensiją.
• Buvo skaitomi pranešimai išankstinio vertinimo valdymo komitetui bei komisijai,
atsakingai už Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo
strategijos rengimą ir veiksmų programų nustatymą.
• Socialiniai ekonominiai partneriai taip pat tur÷jo galimybę prisid÷ti prie išankstinio
vertinimo dalyvaudami teminiuose darbo grupių susitikimuose, kuriuose buvo
svarstomi ir komentuojami išankstinio vertinimo darbiniai dokumentai.
• Buvo įtrauktos suinteresuotos regionin÷s institucijos ir partneriai (seminaro
regionin÷ms suinteresuotoms institucijoms ir partneriams, kuriame buvo
diskutuojama d÷l jų vaidmens 2007-2013 m., metu).
• Išankstinio vertinimo metu buvo pateikta daug rekomendacijų. Jos buvo
svarstomos dvišaliuose susitikimuose su ministerijomis.
• Be to, ex-ante vertintojai dalyvavo kai kuriuose veiksmų programų rengimo darbo
grupių susitikimuose.
Išankstinio vertinimo rekomendacijos
Europos Komisija siūlo aiškiai nurodyti programiniuose dokumentuose kaip
išankstinis vertinimas prisid÷jo prie veiksmų programų parengimo ir gerinimo. Išankstinio
vertinimo metu buvo pateikta daug rekomendacijų. Pagrindin÷s rekomendacijos buvo apibendrintos
kiekviename darbo dokumente ir įtrauktos (jeigu vis dar svarbios, nes dokumentai buvo rengimo
stadijos) į tarpines ir galutines ataskaitas.
Kiekvienos veiksmų programos išankstinio vertinimo ataskaitoje pateikiamos
apibendrintos pagrindinių rekomendacijų lentel÷s. Ministerijos buvo paprašytos nurodyti, į kurias
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rekomendacijas buvo atsižvelgta, į kurias neatsižvelgta (jei ministerijos nesutiko su rekomendacija),
ir į kurias bus atsižvelgta v÷liau, programų įgyvendinimo metu.
IV priede pateiktos išankstinio vertinimo rekomendacijos bei informacija apie tai, ar į
jas buvo atsižvelgta.

5.3 STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS
Programos strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV) kartu su išankstiniu
vertinimu atliko nepriklausomų vertintojų konsorciumas, kurį sudaro „Centre for Strategy &
Evaluation Servines LLP“ (CSES) ir UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“.
SPAV reikalavimus nustato Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EC d÷l
planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo. Lietuvoje SPAV reglamentuoja Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimas Nr. 967 „D÷l planų ir programų
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Aplinkos ministro 2004 m.
rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. D1-455 „D÷l visuomen÷s dalyvavimo planų ir programų strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose bei vertinimo subjektų ir Europos Sąjungos valstybių
narių informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kiti su aplinkosauga susiję teis÷s aktai.
SPAV tikslai yra:
• nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas reikšmingas programų įgyvendinimo
pasekmes aplinkai;
• užtikrinti, kad bus konsultuojamasi su valstyb÷s ir savivaldybių institucijomis,
visuomene, atsižvelgiant į šių konsultacijų ir kitų viešumą užtikrinančių procedūrų rezultatus;
• užtikrinti, kad programų rengimo organizatoriai tur÷s išsamią ir patikimą
informaciją apie galimas reikšmingas programų įgyvendinimo pasekmes aplinkai ir atsižvelgs į jas.
Vertintojai laik÷si teis÷s aktuose nustatytų griežtų vertinimo procedūrų: pirmiausia
pareng÷ SPAV apimties nustatymo dokumentą ir jį pateik÷ nagrin÷ti vertinimo subjektams
(Valstyb÷s ir savivaldyb÷s institucijoms, atsakingoms už aplinkos apsaugą, sveikatos apsaugą,
saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą, kultūros vertybių apsaugą). Prieš pateikiant
subjektams SPAV apimties nustatymo dokumentą, apie tai buvo viešai paskelbta visuomenei.
SPAV ekspertai išnagrin÷ję vertinimo subjektų pateiktas išvadas, pakoregavo
vertinimo apimties nustatymo dokumentą ir pagal jį pareng÷ vertinimo ataskaitą. Ataskaitos
rengimo metu SPAV ekspertai aktyviai dalyvavo viešose diskusijose su suinteresuotomis
institucijomis, diskutavo su programavimo dokumento reng÷jais, kitais išankstinio vertinimo
projekto ekspertais. Kadangi Lietuvoje SPAV yra gana naujas dalykas, rengiant SPAV ataskaitos
projektą labai pad÷jo informacija, susijusi su ES šalių patirtimi šioje srityje bei EK rekomendacinio
pobūdžio dokumentai. Su parengta veiksmų programų SPAV ataskaita buvo suteikta galimyb÷
susipažinti visuomenei (apie SPAV atskaitos projektą paskelbta nacionalin÷je spaudoje ir Finansų
ministerijos interneto svetain÷je, suorganizuotas viešas SPAV ataskaitos projekto pristatymas).
Po viešo aptarimo SPAV ataskaitos projektas buvo pateiktas derinti SPAV subjektams,
kurie pagal kompetenciją išnagrin÷jo ataskaitos projektą ir pateik÷ išvadas. SPAV ekspertai,
atsižvelgdami į pastabas, toliau tobulino projektą ir 2006 m. lapkričio m÷nesį pateik÷ galutinę
SPAV ataskaitą.
Toliau pagrindiniai SPAV ataskaitos rengimo etapai pristatomi išsamiau:
1.

Skelbimas apie SPAV pradžią buvo paskelbtas 2006 m. liepos 4 d.
nacionaliniame dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interneto svetain÷je
www.finmin.lt.

2.

2006 m. liepos 5 d. dokumentas d÷l SPAV apimties pateiktas vertinimo
subjektams (ministerijoms, Saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos
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ministerijos, 10-čiai apskričių viršininkų administracijų).
3.

Pastabos, gautos iki 2006 m. liepos 26 d., buvo nagrin÷jamos susitikimuose su
min÷tais vertinimo subjektais ir atitinkamai buvo pataisytas dokumentas d÷l
SPAV apimties.

4.

2006 m. rugpjūčio 1 d. – SPAV ataskaitos rengimo pradžia. Ataskaitos rengimo
metu ekspertai aktyviai diskutavo su suinteresuotomis institucijomis.

5.

2006 m. rugpjūčio 24 d. Nacionaliniame dienraštyje “Lietuvos rytas”, interneto
svetain÷je www.finmin.lt ir 10-ties apskričių viršininkų administracijų interneto
svetain÷se buvo paskelbtas skelbimas apie viešą SPAV ataskaitos projekto
aptarimą.

6.

Viešas SPAV ataskaitos projekto aptarimas įvyko 2006 m. rugs÷jo 22 d. Dalyviai
SPAV ataskaitos projektui pastabų netur÷jo.

7.

2006 m. rugs÷jo 25 d. SPAV ataskaitos projektas buvo pateiktas min÷tiems
vertinimo subjektams.

8.

Iki 2006 m. spalio 11 d. vertinimo subjektai pateik÷ pastabas. Pastabos buvo
įvertintos, buvo parengtas dokumentas d÷l pateiktų pastabų įvertinimo ir
atitinkamai pataisytas SPAV vertinimo ataskaitos projektas.

9.

Galutin÷ SPAV vertinimo ataskaita buvo pateikta Finansų ministerijai 2006 m.
spalio 13 d. Finansų ministerija šią ataskaitą paskelb÷ interneto svetain÷je
www.finmin.lt.
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6. ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS
Veiksmų, finansuotinų pagal Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrin÷s paramos
panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas, planavimo ir
įgyvendinimo bei suderinamumo su kitomis ES finansin÷s paramos priemon÷mis,
koordinavimas
Yra būtina užtikrinti veiksmų programų koordinavimą ir suderinamumą tarp atskirų
veiksmų programų ir tarp veiksmų programų ir Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos
panaudojimo strategijos (toliau vadinama – strategija). Finansų ministerijos administracijos
padalinys, kuris buvo atsakingas už ES struktūrin÷s paramos panaudojimo programų rengimą, už
2004–2006 m. paramos valdymo ir kontrol÷s sistemos kūrimą ir priežiūrą, šias funkcijas vykdo ir
2007–2013 m. laikotarpyje, atlikdamas koordinuojančiosios institucijos funkcijas. Pagrindin÷s
koordinuojančiosios institucijos funkcijos:
- organizuoti ir koordinuoti strategijos ir veiksmų programų rengimą, prireikus – jų
keitimą, teikimą ir derinimą su Europos Komisija, informuoti Europos Komisiją apie strategijos
įgyvendinimą;
- atlikti strategijos įgyvendinimo, jos suderinamumo su veiksmų programomis, kitais
nacionaliniais strateginio planavimo dokumentais ir ES finansin÷s paramos priemon÷mis
steb÷seną;
- kurti ES struktūrin÷s paramos valdymo ir kontrol÷s sistemą, prižiūr÷ti jos veikimą ir
tobulinti ją (rengti ES struktūrin÷s paramos valdymo ir kontrol÷s sistemos funkcionavimą
reglamentuojančius teis÷s aktus, jų pakeitimus, rengti ES struktūrin÷s paramos valdymo ir
kontrol÷s sistemos aprašą ir jį kartu su sukurtos ES struktūrin÷s paramos valdymo ir kontrol÷s
sistemos vertinimo ataskaita, kaip numatyta 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr.
1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas d÷l Europos regionin÷s pl÷tros fondo, Europos
socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006
L 210, p. 25) (toliau vadinama – Reglamentas Nr. 1083/2006), 71 straipsnyje, teikti Europos
Komisijai, organizuoti nustatytų ES struktūrin÷s paramos valdymo ir kontrol÷s sistemos
funkcionavimo trūkumų šalinimą);
- pagal kompetenciją administruoti Europos Bendrijos 2007–2013 m. fondų valdymo
sistemą (toliau vadinama – SFC 2007) ir teikti informaciją Europos Komisijai per SFC 2007;
- dalyvauti kuriant ir pl÷tojant ES struktūrin÷s paramos kompiuterinę informacinę
valdymo ir priežiūros sistemą (toliau vadinama – SFMIS);
- rengti ES struktūrin÷s paramos vertinimo planą ir tvirtinti jį, užtikrinti šio plano
įgyvendinimą, informuoti Steb÷senos komitetą ir Europos Komisiją apie ES struktūrin÷s paramos
vertinimo rezultatus;
- analizuoti ir prižiūr÷ti papildomumo principo laikymąsi ir teikti Europos Komisijai
informaciją, kaip numatyta Reglamento Nr. 1083/2006 15 straipsnyje.
Institucijos, dalyvaujančios veiksmų programos įgyvendinime
Veiksmų programos įgyvendinime pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷, koordinuojančioji institucija, vadovaujančioji, ministerijos ir (ar) kitos
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valstyb÷s institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų l÷šų
ūkio sektorius, įgyvendinančiosios, tvirtinančioji, mok÷jimus atliekanti ir audito institucijos,
steigiamos vadovaujantis Reglamento Nr. 1083/2006 37 straipsnio 1 dalies g punkto iii papunkčiu
ir 59 straipsniu, Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s, Steb÷senos
komitetas, veiksmų programų valdymo komitetai, regionų pl÷tros tarybos.
Už ES struktūrin÷s paramos, skirtos regionų projektams, planavimo ir naudojimo
koordinavimą yra atsakinga Vidaus reikalų ministerija, kuri, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos
regionin÷s pl÷tros įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558; 2007, Nr. 61-2339) 11
straipsnio 1 dalyje, atsako už nacionalin÷s regionin÷s politikos koordinavimą.
Planuojant ES struktūrin÷s paramos, skirtos regionų projektams, naudojimą ir
atrenkant projektus, į sprendimų pri÷mimo procesą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos
regionin÷s pl÷tros įstatyme, įtraukiamos regionų pl÷tros tarybos. Regionų pl÷tros tarybos,
vadovaudamosi veiksmų programomis, jų priedais, Steb÷senos komiteto patvirtintais projektų
atrankos kriterijais, teis÷s aktais, reglamentuojančiais ES struktūrin÷s paramos administravimą, bei
nacionaliniais teis÷s aktais, kuriuose reglamentuojama regionų projektų atranka, regionų projektų
sąrašų sudarymas ir tvirtinimas, regionų pl÷tros tarybų išvadų d÷l pasiūlymo regionų projektus
finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto l÷šų teikimas, atrenka regiono
projektus, sudaro ir patvirtina regionų projektų sąrašus ir siūlo finansuoti regiono projektus iš ES
fondų ir Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto l÷šų.
Siekdama veiksmingiau spręsti veiksmų programos planavimo ir įgyvendinimo
problemas, iš koordinuojančiosios, vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, ministerijų ir (ar) kitų
valstyb÷s institucijų, pagal kompetenciją atsakingų už bendrai finansuojamus iš ES fondų l÷šų ūkio
sektorius, ir įgyvendinančiųjų institucijų atstovų vadovaujančioji institucija sudaro veiksmų
programos valdymo komitetą, į kurio sud÷tį gali būti įtraukiami steb÷tojų teis÷mis socialiniai
ekonominiai partneriai.
Koordinuojančiosios, vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir mok÷jimus atliekančios
institucijų funkcijų vykdymą užtikrina Finansų ministerija. Funkcijų atskyrimo principas,
nustatytas Reglamento 1083/2006 58 straipsnio b dalyje, užtikrintas šių institucijų funkcijas
priskiriant atskiriems Finansų ministerijos administracijos padaliniams ir yra aprašytas ES
struktūrin÷s paramos valdymo ir kontrol÷s aprašyme.
Vadovaujančioji institucija
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos vadovaujančioji institucija atsako už
programos valdymą ir įgyvendinimą, laikydamasi patikimo finansų valdymo principo, ir užtikrina
visų Reglamento Nr. 1083/2006 60 straipsnyje nurodytų funkcijų atlikimą.
Įgyvendindama Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, vadovaujančioji institucija,
kaip nurodyta Reglamento Nr. 1083/2006 59 straipsnyje, savo atsakomybe, kaip tarpin÷ms
institucijoms, vadovaudamasi Atsakomyb÷s ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų
programas, taisykl÷mis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. spalio 17 d.
nutarime Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637), užduotis, susijusias su Reglamento Nr. 1083/2006
60 straipsnyje numatytų vadovaujančiosios institucijos funkcijų atlikimu, paved÷ atlikti:
šioms ministerijoms ir (ar) kitoms valstyb÷s institucijoms, pagal kompetenciją
atsakingoms už bendrai finansuojamus iš ES fondų l÷šų ūkio sektorius (išskyrus įgyvendinant
veiksmų programų technin÷s paramos prioritetus ir Technin÷s paramos veiksmų programą):
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Prioritete „Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo pl÷trai“ – Vidaus reikalų ministerijai, Ūkio ministerijai ir Aplinkos
ministerijai.
Prioritete „Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialin÷
infrastruktūra“ – Sveikatos apsaugos ministerijai, Švietimo ir mokslo ministerijai ir Socialin÷s
apsaugos ir darbo ministerijai.
Prioritete „Aplinka ir darnus vystymasis“ – Aplinkos ministerijai, Ūkio ministerijai ir
Susisiekimo ministerijai.
šioms įgyvendinančiosioms institucijoms:
Prioritete „Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo pl÷trai” – viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai, viešajai
įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai ir, Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo
agentūrai ir visuotin÷s dotacijos valdytojams, paskirtiems Visuotinių dotacijų priemonių
administravimo ir finansavimo taisykl÷se nustatyta tvarka.
Prioritete „Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialin÷
infrastruktūra“ – viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai.
Prioritete „Aplinka ir darnus vystymasis“ – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų
valdymo agentūrai, viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai ir Transporto investicijų
direkcijai.
Prioritete „Technin÷ parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
įgyvendinimui“ – viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai.
Tarpin÷s institucijos atlieka šias pagrindines funkcijas:
- pagal kompetenciją užtikrina, kad bendrai finansuojami iš ES fondų l÷šų projektai
(toliau vadinama – projektas) būtų atrinkti vadovaujantis veiksmų programos prioriteto
įgyvendinimo priemonei taikytinais Steb÷senos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais
ir kad visą jų įgyvendinimo laikotarpį jie atitiktų galiojančias Europos Bendrijos ir nacionalines
taisykles;
- įsitikina ir patvirtina, kad pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį
(toliau vadinama – sutartis) finansuojami darbai yra atlikti, prek÷s įsigytos bei paslaugos suteiktos
ir kad projektų vykdytojų deklaruotos su projektų įgyvendinimu susijusios išlaidos buvo padarytos
ir nepažeidžia Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos teis÷s aktų nuostatų;
- saugo informaciją apie įgyvendinamus projektus, registruoja informaciją apie
atliekamus veiksmus SFMIS, renka finansų valdymui, steb÷senai, tikrinimui, auditui ir ES
struktūrin÷s paramos vertinimui būtinus duomenis apie projektų įgyvendinimą;
- užtikrina, kad projektų vykdytojai tur÷tų atskirą sistemą projektų apskaitai tvarkyti
(atskirai nuo kitos projekto vykdytojo vykdomos veiklos apskaitos) arba specialų veiksmų
programų įgyvendinimo sandorių apskaitos kodą;
- teikia pasiūlymus d÷l Reglamento Nr. 1083/2006 48 straipsnio 3 dalyje nustatytų ES
struktūrin÷s paramos vertinimų organizavimo, pagal kompetenciją dalyvauja vertinant veiksmų
programas;
- užtikrina, kad gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti,
būtų tinkamai saugomi;
- teikia tvirtinančiajai institucijai visą būtiną informaciją apie procedūras ir
patikrinimus, atliktus tvirtinant išlaidas;
- teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia metinei ir galutinei
veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms rengti;
- dalyvauja skleidžiant informaciją apie ES struktūrinę paramą pagal informavimo
apie ES struktūrinę paramą plane (toliau – informavimo planas) priskirtą atsakomyb÷s sritį,
128

užtikrina, kad projektų vykdytojai laikytųsi informavimo ir viešinimo reikalavimų, nustatytų 2006
m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas d÷l Europos regionin÷s pl÷tros fondo, Europos
socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr.
1080/2006 d÷l Europos regionin÷s pl÷tros fondo, įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1)
(toliau vadinama – Reglamentas Nr. 1828/2006), 8 straipsnyje;
- teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, nurodytą Reglamento Nr. 1083/2006
40 straipsnyje, apie didel÷s apimties projektus;
- atlieka kitas funkcijas, būtinas užtikrinti tarpin÷s institucijos funkcijų atlikimą.
Tarpinių institucijų atliekamos funkcijos ir atsakomyb÷ tarp ministerijų ir (ar) kitų
valstyb÷s institucijų, pagal kompetenciją atsakingų už bendrai finansuojamus iš ES fondų l÷šų ūkio
sektorius, ir įgyvendinančiųjų institucijų yra nustatyta Atsakomyb÷s ir funkcijų paskirstymo tarp
institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos
panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisykl÷se.
Tvirtinančioji institucija
Veiksmų programos tvirtinančioji institucija užtikrina visų Reglamento Nr.
1083/2006 61 straipsnyje nurodytų tvirtinančiosios institucijos funkcijų atlikimą.
Audito institucija
Audito institucija atlieka Reglamento Nr. 1083/2006 62 straipsnyje nurodytas audito
institucijos funkcijas. Audito institucijos funkcijas vykdo Valstyb÷s kontrol÷.
Mok÷jimus atliekanti institucija
Mok÷jimus atliekanti institucija, įsteigta vadovaujantis Reglamento Nr. 1083/2006 37
straipsnio 1 dalies g punkto iii papunkčiu ir atsakinga už mok÷jimų iš Europos Komisijos
pri÷mimą ir l÷šų projektų vykdytojams išmok÷jimą.
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Sanglaudos skatinimo veiksmų programos administravimo schema

Ministerijos ir kitos
valstyb÷s institucijos –
tarpin÷s institucijos

Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷

Europos Komisija

Socialin÷s apsaugos
ir darbo ministerija
Ūkio ministerija

Finansų ministerija
Steb÷senos
komitetas

Koordinuojančioji
institucija

Vadovaujančioji
institucija

Tvirtinančioji
institucija

Mok÷jimus atliekanti
institucija

Švietimo ir mokslo
ministerija
Aplinkos ministerija
Susisiekimo
ministerija

Audito
institucija
Valstyb÷s
kontrol÷

Veiksmų
programos
valdymo
komitetas

Vidaus reikalų
ministerija
Sveikatos apsaugos
ministerija

Įgyvendinančios a institucijos – tarpin÷s institucijos
Regionų pl÷tros tarybos
Centrin÷ projektų
valdymo agentūra

Projektų vykdytojai
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Lietuvo verslo
paramos agentūra

Transporto
investicijų direkcija

Visuotin÷s dotacijos
valdytojai

Aplinkos projektų
valdymo agentūra

Įgyvendinimo steb÷sena
Kaip nustatyta Reglamento Nr. 1083/2006 66.straipsnyje, vadovaujančioji institucija ir
Steb÷senos komitetas turi užtikrinti, kad veiksmų programa būtų įgyvendinama kokybiškai.
Bendrą programos steb÷seną atlieka vadovaujančioji institucija, rinkdama informaciją
iš atsakingų institucijų ir SFMIS. Kitos institucijos ir įstaigos bei socialinių ekonominių ir
regioninių partnerių atstovai taip pat yra įtraukiami į veiksmų programos įgyvendinimo steb÷seną
per Steb÷senos komiteto veiklą.
Vadovaujantis teminiu principu, kuriuo remiantis buvo rengiamos veiksmų programos,
buvo įsteigtas bendras Steb÷senos komitetas visoms veiksmų programoms, kurio daugiau nei pusę
narių sudaro socialinių, ekonominių, regioninių ir kitų partnerių atstovai.
Steb÷senos komitetui pirmininkauja vadovaujančioji institucija. Komiteto sud÷tį
tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷. Komiteto darbe savo iniciatyva arba Steb÷senos
komiteto kvietimu patar÷jo teis÷mis gali dalyvauti Europos Komisijos atstovai.
Numatyta, kad bendras Steb÷senos komitetas gali įsteigti pakomitečius, kuriuose būtų
svarstomi specifiniai klausimai, susiję su tam tikros veiksmų programos įgyvendinimu. Į tokių
pakomitečių sud÷tį gali būti įtraukti papildomi socialinių, ekonominių, regioninių ir kitų partnerių
atstovai.

Steb÷senos rodikliai
Prielaidas steb÷ti ir įvertinti veiksmų programos įgyvendinimo kokybę ir s÷kmę
sudaro:
- veiksmų programos įgyvendinimo finansiniai rodikliai, pagal kuriuos vertinama
l÷šų panaudojimo sparta, N+2/N+3 taisykl÷s įgyvendinimas, poreikis atlikti veiksmų programos
pakeitimus arba patikslinimus;
- veiksmų programos įgyvendinimo fiziniai rodikliai, pagal kuriuos nustatoma, ar
s÷kmingai yra įgyvendinami kiekybiniai programos tikslai.
Rodiklių sistema planavimo etape buvo nustatyta „iš viršaus į apačią“, naudojant
makroekonomines prognozes, išankstinio veiksmų programų vertinimo išvadas, Nacionalinę
Lisabonos strategijos įgyvendinimo programą, kitus nacionalinius strateginius dokumentus ir
ilgalaikes programas. Rodikliai buvo parenkami vadovaujantis Europos Komisijos darbo
dokumentu „Steb÷senos ir vertinimo rodikliai“, atsižvelgiant į planuojamų veiksmų specifiką ir
prigimtį, turimus atskaitos taško duomenis bei egzistuojančius duomenų surinkimo mechanizmus ir
duomenų šaltinius.
Strategijoje naudojami rodikliai remiasi veiksmų programose naudojamais rodikliais,
tod÷l lygiagrečiai yra stebima ir matuojama strategijos įgyvendinimo pažanga.
Įgyvendinimo metu finansiniai ir fiziniai (produkto ir rezultato rodikliai) duomenys
renkami „iš apačios į viršų“, naudojant projekto lygmens informaciją. Kur įmanoma, duomenys
teikiami nurodant vyrų ir moterų dalyvavimą ir įmonių, gaunančių paramą, dydį. Be to, remiantis
pagrindiniais rodikliais, nustatytais 4 dalyje, informacija yra agreguojama programos ar prioriteto
lygiu kaip nurodyta pagrindinių rodiklių lentel÷se (žr. 4 dalį). Ypatingas d÷mesys skiriamas
informacijai apie sukurtas darbo vietas, įgyvendinant projektus pagal šią veiksmų programą, rinkti.
Nors kiekybiniai tikslai n÷ra nustatyti, duomenys apie sukurtas darbo vietas, įgyvendinant šią
veiksmų programą, teikiami kasmet.
Vadovaujantis Reglamento Nr. 1083/2006 37 straipsniu, rodikliai matuojami
atsižvelgiant į pradinę situaciją, tod÷l srityse, kur n÷ra būtinų duomenų, yra naudojamas tinkamas
konteksto rodiklis, kaip pateikiama 4 dalyje. Strateginiai konteksto rodikliai pateikia pradinę
situaciją susijusią su konkrečiu rodikliu bei numatomą bendrą situaciją vertinant šį rodiklį
laikotarpio pabaigoje. Programos įgyvendinimo rodikliai (įskaitant pagrindinius rodiklius)
nurodomi kaip pokytis, kuris bus pasiektas iki nurodyto laikotarpio pabaigos, įgyvendinant veiksmų
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programą. Kai kuriais atvejais yra atliekami tyrimai ir vertinimai, siekiant įvertinti pradinę situaciją.
Kur būtina, duomenys pildomi reguliariomis apklausomis ar kitais tiesioginiais duomenų rinkimo
metodais (kaip nurodyta „apklausos“, „vertinimai“ rodiklių lentel÷se 4 dalyje), kurie reguliariai
inicijuojami (bent kartą per metus) už tam tikrą prioritetą atsakingų institucijų, siekiant gauti būtiną
informaciją veiksmų programos metinei įgyvendinimo ataskaitai.
Finansiniai rodikliai (metinių ir bendrų programos įsipareigojimų panaudojimas,
išlaidų pasiskirstymas pagal intervencijų kodus, nustatytus Reglamento Nr. 1828/2006 II priede)
prognozuojami remiantis paraiškų d÷l projekto finansavimo (toliau vadinama – paraiška)
duomenimis. Prognozių įgyvendinimas yra stebimas pagal projektų mok÷jimo prašymuose ir
ataskaitose teikiamus duomenis.
Steb÷senos pagrindą sudaro paraiškos duomenys, tod÷l kiekvienoje paraiškoje
nurodoma, pagal kokius produkto ir rezultato rodiklius bus sprendžiama apie projekto įgyvendinimo
s÷kmingumą. Dalis šių rodiklių turi sutapti su pagrindiniais atitinkamo veiksmų programos
prioriteto produkto ir rezultato rodikliais. Institucijos, atsakingos už konkrečių prioritetų
įgyvendinimą (įgyvendinančiosios institucijos), nuolat renka projektų lygmens duomenis apie
nurodytus rodiklius.
Prireikus duomenų šaltinius galima papildyti tyrimais ir išoriniais statistikos
duomenimis. Prioriteto ir visos veiksmų programos pažanga ir pasiekimai vertinami kasmet,
rengiant veiksmų programų metinę įgyvendinimo ataskaitą, kuri svarstoma Steb÷senos komiteto
pos÷džiuose. Tai leidžia Steb÷senos komitetui reguliariai peržiūr÷ti veiksmų programos ir prioriteto
uždavinių įgyvendinimo pažangą ir teikti rekomendacijas d÷l tolesnio programos įgyvendinimo.
Konteksto rodikliai yra peržiūrimi ir atnaujinami kasmet, ši informacija pateikiama
veiksmų programos metin÷je įgyvendinimo ataskaitoje.
Horizontalių prioritetų (lygios galimyb÷s, informacin÷ visuomen÷, regionin÷ pl÷tra ir
tvari pl÷tra) įgyvendinimo mechanizmai remiasi Lietuvos Respublikos ministro įsakymu sudaryta
darbo grupe horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimui prižiūr÷ti (toliau – darbo grup÷). Darbo grupę,
kuriai vadovauja koordinuojančioji institucija, sudaro atitinkamų institucijų, dalyvaujančių veiksmų
programų įgyvendinime, socialinių, ekonominių ir regioninių parterių atstovai. Darbo grup÷
nagrin÷ja horizontalių temų įgyvendinimą veiksmų programų kontekste ir, jeigu būtina, teikia
rekomendacijas koordinuojančiajai, vadovaujančiajai institucijoms, Steb÷senos komitetui ir
veiksmų programų valdymo komitetams d÷l horizontalių aspektų stiprinimo įgyvendinant veiksmų
programas. Darbo grup÷ teikia informaciją apie horizontalių prioritetų įgyvendinimą veiksmų
programų metin÷ms įgyvendinimo ataskaitoms ir strategijos įgyvendinimo ataskaitai, nurodytai
Reglamento Nr. 1083/2006 29 straipsnio 2 dalyje. Esant poreikiui, darbo grup÷je gali būti steigiami
pogrupiai, kurie užtikrintų atskirų horizontaliųjų prioritetų taikymą ir kuriems vadovautų institucijų,
atsakingų už horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo priežiūrą pagal jiems priskirtas administruoti
veiksmų programų priemones, atstovai.
Horizontalių prioritetų įgyvendinimas stebimas 4 dalyje (Uždavinių išraiška skaičiais)
pateiktų rodiklių pagrindu.
Rodiklių duomenys suvedami, kaupiami ir apdorojami SFMIS, kurios pagalba
generuojamos prognoz÷s ir ataskaitos. Duomenys taip pat yra teikiami Europos Komisijai per SFC
2007.
Įgyvendinant šią veiksmų programą gali būti naudojamas kryžminis finansavimas,
kaip numatyta Reglamento Nr. 1083/2006 34 (2) straipsnyje. Kryžminis finansavimas turi atitikti
tokius kriterijus:
1. ESF finansuojamos veiklos turi būti įgyvendinamos kaip sud÷tin÷ veiksmų,
įgyvendinamų pagal tam tikrą prioritetą, dalis;
2. ESF finansuojamos veiklos turi būti būtinos s÷kmingai pasiekti finansuojamų
veiksmų tikslus ir rezultatus.
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Kryžminio finansavimo taikymas stebimas veiksmų programos įgyvendinimo metu
siekiant užtikrinti, kad tokių veiklų limitas nebūtų viršytas, ir išvengti dvigubo finansavimo rizikos.
Ši informacija pateikiama veiksmų programos metin÷se įgyvendinimo ataskaitose.
Kryžminis finansavimas yra taikomas 2 šios veiksmų programos prioritete.

Vertinimas
Bendras vertinimo tikslas ES sanglaudos politikoje yra tobulinti ES struktūrin÷s
paramos kokybę, efektyvumą, nuoseklumą ir veiksmų programų strategiją ir jų įgyvendinimą taip,
kad būtų didinama ES fondų finansuojamų intervencijų prid÷tin÷ vert÷. ES struktūrin÷s paramos
vertinimas yra svarbi sudedamoji sprendimų pri÷mimo proceso dalis, naudojama tobulinant ES
finansuojamų programų valdymą.
Pagal Reglamentą Nr. 1083/2006 vertinimas atliekamas prieš programavimo laikotarpį
(ex ante), jo metu (einamasis) ir jam pasibaigus (ex post).
Šalims nar÷ms, gaunančioms ES struktūrinę paramą pagal konvergencijos tikslą,
išankstinis (Ex ante) veiksmų programų vertinimas yra privalomas. Lietuvoje išankstinis veiksmų
programų vertinimas buvo organizuotas samdant nepriklausomus ekspertus, kurie atliko visų
veiksmų programų išankstinį vertinimą vienu metu.
Pagal Reglamento Nr. 1083/2006 reikalavimus programavimo laikotarpiu bus
atliekamas vertinimas, susijęs su veiksmų programos steb÷sena, visų pirma tais atvejais, kai:
1. steb÷sena parodo, kad buvo gerokai nutolta nuo pirminių tikslų;
2. teikiant Europos Komisijai prašymą d÷l veiksmų programos keitimo.
Einamasis vertinimas yra atliekamas viso veiksmų programos įgyvendinimo
laikotarpio metu, analizuojant ir vertinant produkto ir rezultato rodiklių pažangą, nustatant
investicijų panaudojimo efektyvumą ir veiksmingumą. Vertinimai yra inicijuojami, nustačius
veiksmų programos ar jos dalies (prioriteto/priemon÷s) įgyvendinimo problemas arba esant
būtinybei surinkti papildomų duomenų. Pagal Reglamento Nr. 1083/2006 nuostatas vertinimas
atliekamas nustačius esminius nukrypimus nuo pradinių tikslų.
Tokių nukrypimų nustatymas yra iš esm÷s kokybinis sprendimas, kuris remiasi
geriausiais prieinamais kiekybiniais steb÷senos duomenimis. Pagrindiniai kriterijai, į kuriuos
atsižvelgiama, yra: a) fizinių produkto ir/ar rezultatų rodiklių įgyvendinimas (pvz., kokia dalis
uždavinių nustatytų veiksmų programose 2015 metams jau yra pasiekta); b) programos l÷šų dalis,
d÷l kurių pasirašytos sutartys (iš visų programos l÷šų); c) išmok÷tų l÷šų dalis (iš visų programos
l÷šų). Priimant sprendimą taip pat atsižvelgiama į kitus kriterijus, tokius kaip įgyvendinimo etapas
(pvz., numatoma, kad pradiniuose veiksmų programos įgyvendinimo etapuose fizinių produkto ir/ar
rezultatų rodiklių įgyvendinimas bus l÷tesnis), investicijų sritis, suteiktos paramos tipas ir kt.
SFMIS teikia duomenis pagal pagrindinius kriterijus. Remiantis jais ir kitais kriterijais,
veiksmų programos valdymo komitetas reguliariai atlieka vertinimus ir d÷l kiekvieno prioriteto
tikslo priima sprendimą, ar egzistuoja dideli nukrypimai nuo pradžioje nustatytų tikslų. Jeigu dideli
nukrypimai yra nustatyti, vadovaujančioji institucija inicijuoja veiklos vertinimą.
Nuolatos atliekamas veiklos vertinimas leidžia laiku parengti ir pateikti vertinimo
rezultatus Europos Komisijai kartu su siūlymais iš esm÷s keisti veiksmų programas.
Be to, pagal poreikį atliekami strateginiai vertinimai, apimantys strategiškai svarbias
programos ar kelių programų sritis, kurių metu vertinamas ES struktūrin÷s paramos poveikis
siekiant nacionalinių ir Bendrijos tikslų. Tenkinant strateginius poreikius yra aktualūs vertinimai,
apimantys šios veiksmų programos tokias strategiškai svarbias temas, kaip regionin÷ pl÷tra,
turizmas, viešoji infrastruktūra, darni pl÷tra, aplinkosauga, energijos vartojimo efektyvumas.
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu koordinuojančioji institucija yra atsakingas
už veiksmų programų vertinimo koordinavimą ir organizavimą. Koordinuojančioji institucija
pareng÷ ES struktūrin÷s paramos vertinimo planą (toliau – Vertinimo planas), kuriame nustatyti ES
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struktūrin÷s paramos Lietuvoje 2007–2013 metais vertinimo tikslai ir uždaviniai, taip pat
suplanuotos priemon÷s ir finansiniai ištekliai šiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Tam, kad
būtų įgyvendintas vertinimo planas, yra rengiami metiniai ES struktūrin÷s paramos vertinimo planai
(toliau – metiniai planai), kuriuose numatomi ES struktūrin÷s paramos vertinimo ir vertinimo
galimybių stiprinimo projektai, už vertinimo ir vertinimo galimybių stiprinimo projektų
įgyvendinimą atsakingos institucijos, vertinimo tikslai ir rezultatai, vertinimo ir vertinimo
galimybių stiprinimo projektų įgyvendinimo terminai ir kita reikalinga informacija. Metiniai planai
sudaromi remiantis koordinuojančiosios, vadovaujančiosios, ministerijų ir (ar) kitų valstyb÷s
institucijų, pagal kompetenciją atsakingų už bendrai finansuojamus iš ES fondų l÷šų ūkio sektorius,
pasiūlymais.
Paprastai vertinimai atliekami išor÷s būdu, perkant nepriklausomų ekspertų vertinimo
paslaugas, tačiau tam tikrus einamuosius vertinimus atlieka atsakingos institucijos.
Vertinimo veiklai koordinuoti koordinuojančioji institucija sudar÷ vertinimo
koordinavimo grupę, kurios sud÷tis patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu.
Vertinimo koordinavimo grup÷ sudaryta iš atsakingų už vertinimą darbuotojų, kuriuos paskiria
koordinuojančioji institucija, vadovaujančioji institucija, ministerijos ir (ar) kitos valstyb÷s
institucijos, pagal kompetenciją atsakingų už bendrai finansuojamus iš ES fondų l÷šų ūkio
sektorius.
Informacija apie vertinimo rezultatus teikiama Steb÷senos komitetui, Europos
Komisijai, kitoms atsakingoms institucijoms. Taip pat vertinimo ataskaitos prieinamos visoms
suinteresuotoms institucijoms, partneriams ir plačiajai visuomenei.

Informavimas ir viešinimas
Dalyvavimas panaudojant ES struktūrinę paramą yra valstybin÷s reikšm÷s procesas,
kuriame aktyvus visuomen÷s dalyvavimas ir partneryst÷s principo įgyvendinimas yra būtinos
sąlygos, kad jis sulauktų pritarimo ir būtų s÷kmingas.
Be to, ES struktūrin÷s paramos panaudojimo skaidrumas ir ES struktūrin÷s paramos
valdymo ir kontrol÷s sistemos veikimo paprastumas bei aiškumas, įskaitant projektų atrankos ir
vertinimo skaidrumą, yra pagrindiniai s÷kmingo ES struktūrin÷s paramos panaudojimo principai.
2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos programavimo laikotarpiu būtina išpl÷sti
informavimo ir viešinimo veiklos mastą, kadangi informavimo ir viešinimo veiklos objektas bei
diskusijų temos tapo gerokai sud÷tingesni.

Informavimo ir viešinimo planas
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu už informavimo plano rengimą ir
įgyvendinimą yra atsakinga vadovaujančioji institucija.
Informavimo planas, į kurio rengimo procesą buvo įtraukti išor÷s ekspertai (viešųjų
ryšių ir marketingo agentūros), parengtas atsižvelgiant į Reglamentą Nr. 1828/2006, kuriame
pateikiami detalūs nurodymai informacijos sklaidai apie ES fondus, jų poveikį, kaip ir kokia
informacija privalo būti pateikta galimiems pareišk÷jams, projektų vykdytojams, visuomenei.
Informavimo planas apima visas keturias veiksmų programas, jame nustatyti
informavimo apie ES struktūrinę paramą Lietuvoje 2007–2013 metais tikslai ir tikslin÷s grup÷s,
privalomos informavimo ir viešinimo priemon÷s, už šių priemonių įgyvendinimą atsakingos
institucijos, informavimo ir viešinimo veiklos vertinimo rodikliai, informavimo ir viešinimo
priemonių įgyvendinimui skirti finansiniai ištekliai.
Informavimo planas užtikrina informacijos sklaidą potencialiems pareišk÷jams,
projektų vykdytojams ir visuomenei.
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Informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo veiklai koordinuoti
vadovaujančioji institucija sudar÷ informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo
koordinavimo grupę, kurios sud÷tis patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu.
Informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo koordinavimo grup÷ sudaryta iš atsakingų
už informavimo ir viešinimo organizavimą valstyb÷s tarnautojų ir (arba) darbuotojų, kuriuos
paskiria vadovaujančioji institucija, ministerijos ir (ar) kitos valstyb÷s institucijos, pagal
kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų l÷šų ūkio sektorius, ir
įgyvendinančiosios institucijos.

Bendrieji informavimo ir viešinimo tikslai
• skleisti informaciją apie ES struktūrinę paramą Lietuvai 2007–2013m.;
• pad÷ti sukurti sąlygas efektyviai panaudoti ES struktūrinę paramą;
• užtikrinti ES struktūrin÷s paramos panaudojimo skaidrumą.
Siekiant įgyvendinti strategijoje nustatytus tikslus, galimiems pareišk÷jams, projektų
vykdytojams, visuomenei yra teikiama kompleksin÷ informacija apie ES sanglaudos politiką, jos
įgyvendinimą Europoje ir Lietuvoje, apie administravimo mechanizmą, įgyvendinimą ir rezultatus.
Informavimo ir viešinimo veikla formuos galimų pareišk÷jų, projektų vykdytojų, visuomen÷s
nuomonę apie pozityvią ES struktūrin÷s pramos įtaką Lietuvos ekonomikai.
Siekiant skleisti visuomenei integruotą informaciją apie strategijoje ir veiksmų
programose nustatytų strateginių tikslų pasiekimo pažangą ir rezultatus, yra organizuojami
renginiai, skirti veiksmų programų įgyvendinimo rezultatų pristatymui visuomenei.
Yra organizuojamos konferencijos, seminarai, mug÷s siekiant tikslin÷ms grup÷ms ar
partneriams (profesin÷ms asociacijoms, socialiniams ekonominiams partneriams, žiniasklaidos
atstovams) pateikti bendrą informaciją apie ES sanglaudos politikos turinį ir tikslus, apie galimybes
pateikti projektus, taip pat organizuojami geb÷jimų stiprinimo seminarai asmenims, dirbantiems
viešinimo ir informavimo srityje.
Kaip informavimo priemon÷ vietiniams ir užsienio informacijos ieškotojams yra
plačiai naudojamas ES struktūrin÷s paramos svetain÷ (www.esparama.lt), kurioje pateikiama daug
informacijos ir sudarytos galimyb÷s apsikeisti nuomon÷mis.
Potencialiems pareišk÷jams, projektų vykdytojams, kitoms tikslin÷ms grup÷ms ir
visuomenei yra pateikiama įvairios spausdintinos medžiagos (leidinių, programų, ataskaitų, vadovų,
atvejų studijų (pabaigtų projektų pavyzdžių). Ši viešinimo priemon÷ sudaro sąlygas maksimaliai
skaidriai pasiekti veiksmų programos įgyvendinimo rezultatus.
Siekiant įgyvendinti veiksmų programoje nustatytus tikslus, galimiems pareišk÷jams,
projektų vykdytojams, visuomenei teikiama informacija apie veiksmų programą, jos tikslus,
prioritetus, veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemones, iškeltų tikslų įgyvendinimą ir
rezultatus. Informavimo ir viešinimo veikla formuoja pozityvią galimų pareišk÷jų, projektų
vykdytojų, visuomen÷s nuomonę apie veiksmų programoje iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo
poveikį Lietuvos ūkiui.
Projektų vykdytojų informavimo ir viešinimo veikla
Už projektų vykdytojų vykdomą informavimo ir viešinimo veiklą yra atsakingos
įgyvendinančiosios institucijos ir projektų vykdytojai. Įgyvendinančiosios institucijos renka
informaciją apie projektus, kaip įgyvendinami projekte numatyti tikslai, apibendrina pasiektus
projektų rezultatus ir užtikrina jų sklaidą. Taip pat įgyvendinančiosios institucijos konsultuoja
projektų vykdytojus d÷l informavimo ir viešinimo priemonių taikymo bei prižiūri, kaip šios
priemon÷s įgyvendinamos.
Projekto vykdytojas turi taikyti projekte numatytas viešinimo priemones laikydamasis
Projektų administravimo ir finansavimo taisykl÷se, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132), nustatytų reikalavimų.
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Įgyvendinančioji institucija užtikrina, kad projektų vykdytojai laikytųsi informavimo ir viešinimo
reikalavimų, nustatytų Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnyje.
Informavimo ir viešinimo veiksmų vertinimas
Kadangi įgyvendintų informavimo ir viešinimo veiksmų kokyb÷ tiesiogiai lemia
pareišk÷jų skaičių, rengiamų projektų kokybę, visuomen÷s nuomonę, didelę reikšmę turi nuolatinis
šių veiksmų steb÷jimas ir vertinimas.
Informavimo ir viešinimo veiklos rezultatų vertinimo priemon÷s:
1. galimų pareišk÷jų, projektų vykdytojų, partnerių ir visuomen÷s nuomon÷s tyrimai,
nustatantys žinių apie ES struktūrinę paramą lygio pokytį;
2. visuomen÷s informavimo priemon÷se pateiktos informacijos apie ES struktūrinę
paramą ir jos panaudojimą steb÷sena ir analiz÷;
3. ES struktūrinei paramai skirtų tinklalapių lankomumo statistika, atidarytų
dokumentų bei užklausų tinklalapiuose skaičius ir jų turinio analiz÷, prenumeratų skaičius;
4. organizuojamų renginių dalyvių apklausos.

Finansiniai srautai
Toliau pristatomos pagrindin÷s procedūros, padedančios užtikrinti, kad finansiniai
srautai, įgyvendinant šią veiksmų programą, būtų skaidrūs. Svarbu pabr÷žti, jog čia aprašoma
sistema yra bendra visai pagal Konvergencijos tikslą Lietuvoje administruojamai ES struktūrinei
paramai, tod÷l vienodai taikoma visoms min÷to tikslo veiksmų programoms. Galima išskirti du
esminius finansinių srautų sistemos aspektus: a) bendras projektų finansavimas ES fondų ir
nacionalin÷mis projektų l÷šomis; b) ES fondų l÷šų jud÷jimo iki projektų vykdytojų ciklas.
ES struktūrin÷s paramos bendras finansavimas nacionalin÷mis projektų l÷šomis yra
užtikrinamas valstyb÷s biudžeto, nebiudžetinių fondų (pvz., Užimtumo fondo), savivaldybių
biudžetų, projektų vykdytojų nuosavomis l÷šomis. Atsižvelgiant į Reglamente Nr. 1083/2006
numatytą galimybę, privačios l÷šos sudaro nacionalinio bendro finansavimo dalį.
ES struktūrin÷s paramos bendro finansavimo nacionalin÷mis projektų l÷šomis
potencialą užtikrina integruotas ES struktūrin÷s paramos planavimas valstyb÷s biudžete. Paprastai,
konkrečiam ūkio sektoriui numatomos skirti ES fondų l÷šos yra įtraukiamos į atitinkamo
asignavimų valdytojo (dažniausiai – atitinkamos ministerijos), kuruojančio valstyb÷s politiką toje
srityje, metinį biudžetą, integruojant jas į asignavimo valdytojo strategines biudžeto programas kaip
atskirą paprogramę. Be to, valstyb÷s kapitalo investicijų, bendrai finansuojamų ES fondų l÷šomis,
planavimas yra glaudžiai susietas su bendru valstyb÷s kapitalo investicijų planavimu Valstyb÷s
investicijų programos pagrindu.
Europos Komisija ES fondų l÷šas perveda į atskirą kiekvienam ES fondui specialiai
Lietuvos banke atidarytą Finansų ministerijos Valstyb÷s iždo departamento administruojamą
valstyb÷s iždo sąskaitą. Projektų vykdytojams jos pervedamos pasinaudojant valstyb÷s iždo
sistema. Projektų vykdytojai mok÷jimo prašymus pateikia įgyvendinančiosioms institucijoms,
kurios patikrina projekto vykdytojo deklaruojamų išlaidų tinkamumą būti finansuojamomis ES
fondų l÷šomis, remdamosi vadovaujančiosios institucijos nustatyta tvarka. Nustačiusios projekto
vykdytojo mok÷jimo prašyme tinkamą finansuoti ES fondų l÷šomis sumą, įgyvendinančiosios
institucijos jai formuoja mok÷jimo paraišką Valstyb÷s biudžeto apskaitos ir mok÷jimo sistemai
(VBAMS), ir šioje sistemoje nustatyta tvarka perduoda jas atitinkamą valstyb÷s biudžeto
paprogramę, kurioje suplanuotos ES struktūrin÷s paramos išlaidos, kontroliuojančiam asignavimo
valdytojui. Suformavus mok÷jimo paraišką VBAMS, mok÷jimo paraiškos tikrinimo ir tvirtinimo
procesas vyksta pagal bendrą valstyb÷s biudžeto l÷šų išmok÷jimo tvarką.
Gavus tinkamą asignavimo valdytojo aprobuotą mok÷jimo paraišką konkrečiai
valstyb÷s biudžeto paprogramei, kurioje suplanuotos ES struktūrin÷s paramos išlaidos, Finansų
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ministerija iš atskiros kiekvienam fondui specialiai Lietuvos banke atidarytos Finansų ministerijos
Valstyb÷s iždo departamento administruojamos valstyb÷s iždo sąskaitos mok÷jimo paraiškoje
nurodytą ES fondų l÷šų sumą perveda tiesiai projekto vykdytojui.
Tuo būdu ES fondų l÷šų jud÷jimo iki projektų vykdytojų ciklo skaidrumą užtikrina
keletas pagrindinių min÷tų priemonių:
• ES fondų l÷šas įtraukus į valstyb÷s biudžetą, jų išmok÷jimo metu veikia bendros
valstyb÷s biudžeto l÷šų išmok÷jimui taikomos kontrol÷s priemon÷s;
• valstyb÷s iždo sistemos pagalba ES fondų l÷šos pervedamos tiesiogiai projektų
vykdytojams, kas sustiprina audito atsekamumo principo veikimą, taip pat leidžia efektyviau
įgyvendinti Reglamente Nr. 1083/2006 nustatytą principą, jog ES fondų l÷šos turi kuo sparčiau
pasiekti galutinį naudos gav÷ją;
• sistema užtikrina, kad ES fondų l÷šos projektų vykdytojams visais atvejais bus
pervedamos tik vadovaujančiosios institucijos nustatyta tvarka patikrinus ir patvirtinus tinkamas
finansuoti ES fondų l÷šomis sumas.
Valstyb÷s iždo sistema taip pat užtikrina, kad visos Lietuvai avansu pervestų ES fondų
l÷šų sukauptos palūkanos bus skirtos įgyvendinti šiai veiksmų programai kaip viešas nacionalinis
bendras finansavimas.
Finansinių srautų schema pateikiama III priede.

Duomenų rinkimas ir perdavimas elektroninio ryšio priemon÷mis
Vadovaudamosi Reglamento Nr. 1083/2006 66 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka ir
laikydamosi Europos Komisijos priimtų įgyvendinimo taisyklių, Europos Komisija ir valstyb÷s
nar÷s keičiasi duomenimis elektroniniu būdu.
Visiems ES fondų duomenims kaupti, apibendrinti ir pateikti Lietuva naudoja SFMIS,
kuri užtikrina, kad visi duomenys, būtini finansiniam valdymui, steb÷senai, priežiūrai, auditui ir
vertinimui, yra renkami ir saugomi, kaip tai nustatyta Reglamente Nr. 1083/2006 ir Reglamente Nr.
1828/2006. Taip pat teis÷s aktuose nustatyta tvarka duomenys yra kaupiami ir saugomi ir popieriniu
formatu.
Kiekvienas projektas turi savo unikalų kodą, kuriuo žymima visa su projekto
įgyvendinimu susijusi informacija ir atliekami veiksmai. Kodas suteikiamas registruojant projektą
SFMIS. Sistema yra susieta su informacine Valstyb÷s biudžeto apskaitos ir mok÷jimo sistema
(VBAMS), kuri naudojama mok÷jimams projektų vykdytojams atlikti.
SFMIS yra pritaikyta visiems ES fondų l÷šų administravimo poreikiams, kartu
atsižvelgiant ir į įvairių ES fondų specifiką. SFMIS sudaro galimybes steb÷ti veiklos duomenis ir
finansinę informaciją apie:
- projektų įgyvendinimą;
- veiksmų programų įgyvendinimo pažangą;
- bendrą ES struktūrin÷s paramos įgyvendinimo pažangą;
- nustatytus pažeidimus, atliekamas patikras.
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SFMIS padeda vykdyti šias pagrindines funkcijas:
1. Valdymo funkciją: veiksmų programų finansinių planų ir rodiklių suvedimą, jų
vykdymo prognozes ir steb÷seną, įsipareigojimų ir mok÷jimų planų vykdymo priežiūrą, N+2/N+3
taisykl÷s kontrolę.
2. Administravimo funkciją: projektų registravimą, sutarčių administravimą, projektų
įgyvendinimo prognozes ir jų vykdymo priežiūrą, patikrų rezultatų registravimą, išlaidų tinkamumo
kontrolę ir apmok÷jimą. Ši funkcija apima ir apibendrintų duomenų, kurie leidžia lengvai nustatyti
projektų įgyvendinimo problemas, susijusias su terminais, mok÷jimais ir t. t., teikimą.
3. Atskaitomyb÷s funkciją: informacijos apie projektų pažangą pateikimą, suvestinių
parengimą ataskaitoms, informacijos apie išlaidas pateikimą, informacijos, būtinos kontrolei ir
auditui, išankstiniams vertinimams (ex-ante), vidurinio laikotarpio vertinimams (mid-term) ir
vertinimams po įgyvendinimo (ex-post) atlikti, rinkimą, ataskaitų pateikimą Europos Komisijai
elektroniniu būdu (audito tikslams, laikantis Reglamento Nr.1083/2006 reikalavimų).
SFMIS leidžia visoms ES struktūrin÷s paramos valdymo ir kontrol÷s sistemos
institucijoms gauti pakankamai informacijos, kurią gali naudoti grįsdamos savo apskaitos įrašus ir
sumas, kurias jos praneša aukštesniajam lygmeniui, kad būtų užtikrinta pakankama audito seka.
SFMIS pl÷toja vadovaujančioji institucija, bendradarbiaudama su kitomis
institucijomis (koordinuojančiaja institucija, ministerijomis ir (ar) kitomis valstyb÷s institucijomis,
pagal kompetenciją atsakingomis už bendrai finansuojamus iš ES fondų l÷šų ūkio sektorius,
įgyvendinančiosiomis institucijomis, tvirtinančiaja institucija, mok÷jimus atliekančia institucija ir
audito institucija).
Ši sistema užtikrina duomenų perdavimą tarp vadovaujančiosios institucijos ir Europos
Komisijos (kaip numatyta Reglamento 1083/2006 60 c straipsnyje).
Duomenys iš SFMIS į SFC 2007 yra perduodami automatizuotai. Pri÷jimo teisių
prašymai yra centralizuoti ir siunčiami Europos Komisijai per valstyb÷s nar÷s tarpininką. SFC 2007
Lietuvoje administruoja koordinuojančioji institucija.

Koordinavimo mechanizmai su kitomis ES finansin÷s paramos priemon÷mis
ES struktūrin÷s paramos koordinavimas su kitomis ES finansin÷mis priemon÷mis
užtikrinamas per keletą koordinavimo mechanizmų.
Pirma, koordinavimas yra užtikrinamas per bendrą Steb÷senos komitetą. Steb÷senos
komitetas užtikrina koordinavimą priimdamas sprendimus d÷l projektų atrankos kriterijų.
Koordinavimo su EŽŪFKP ir EŽF atveju koordinuojančiosios institucijos atstovas dalyvauja
EŽŪFKP ir EŽF finansuojamų veiksmų programų steb÷senos komitetuose, o Žem÷s ūkio
ministerijos, atsakingos už EŽŪFKP ir EŽF įgyvendinimą, atstovas dalyvauja Steb÷senos komitete.
Antra, ES struktūrin÷s paramos panaudojimo suderinamumas su kitomis ES
finansin÷mis paramos priemon÷mis yra viena pagrindinių koordinuojančiosios institucijos, kuri
nagrin÷ja veiksmų programų įgyvendinimą kitų nacionalinių strateginių dokumentų ir programų,
finansuojamų kitų ES finansin÷s paramos priemonių, įgyvendinimo kontekste, funkcijų. Jeigu
būtina, koordinuojančioji institucija gali įsteigti darbo grupes, skirtas spręsti aktualias problemas.
Galiausiai koordinavimo klausimai yra svarstomi veiksmų programos valdymo
komitetuose, įsteigtuose kiekvienai veiksmų programai (išskyrus Technin÷s paramos veiksmų
programą). Veiksmų programos valdymo komitetuose dalyvauja koordinuojančiosios,
vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, ministerijų ir (ar) kitų valstyb÷s institucijų, pagal kompetenciją
atsakingų už bendrai finansuojamus iš ES fondų l÷šų ūkio sektorius, ir įgyvendinančiųjų institucijų
atstovai. Į komiteto sud÷tį gali būti įtraukiami steb÷tojų teis÷mis socialiniai ekonominiai partneriai.
Jeigu būtina, veiksmų programos valdymo komitetai taip pat svarsto klausimus, susijusius su kitų
ES finansin÷s paramos priemonių, ypač EŽŪFKP ir EŽF, įgyvendinimu, kiek tai susiję su veiksmų
programos įgyvendinimu.
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Taip pat yra naudojamasi ES iniciatyvomis Jeremie (finansin÷ inžinerija teikiant
paramą smulkiam ir vidutiniam verslui), Jaspers (parama taikant viešą-privačią partnerystę rengiant
stambius infrastruktūros projektus), Jessica (urbanistin÷ pl÷tra), Europos investicijų banko ir kitų
ES finansinių institucijų teikiamomis galimyb÷mis.
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PRIEDAI
I PRIEDAS: IŠLAIDŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL KATEGORIJAS

Išlaidų pasiskirstymas pagal prioritetines temas
Kodas Pavadinimas
41
Atsinaujinantys energijos šaltiniai: biomas÷s
43
44
45
46
47
50
51

Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos valdymas
Buitinių ir pramoninių atliekų tvarkymas
Vandens paskirstymas ir valdymas (geriamas vanduo)
Vandens valymas (nuotekos)
Oro kokyb÷
Pramoninių vietovių ir užterštos žem÷s atkūrimas
Biologin÷s įvairov÷s ir gamtos apsaugos skatinimas (įskaitant
Natura 2000)
Švaraus miesto transporto skatinimas
Kitos priemon÷s, skirtos aplinkos išsaugojimui ir rizikos
prevencijai
Gamtos turtų skatinimas
Kita pagalba, skirta tobulinti turizmo paslaugas
Kultūros paveldo apsauga ir išsaugojimas
Kultūros infrastruktūros pl÷tra
Miestų ir kaimo vietovių atgaivinimo integruoti projektai
Švietimo infrastruktūra
Sveikatos priežiūros infrastruktūra
Būsto infrastruktūra
Kita socialin÷ infrastruktūra
Pasirengimas, įgyvendinimas, priežiūra ir tikrinimas
Vertinimas ir studijos; informacija ir komunikacija

52
54

55
57
58
59
61
75
76
78
79
85
86
VISO
Išlaidų pasiskirstymas pagal finansavimo būdą

Kodas
01
04

Finansin÷ proporcija
(eurais)
58 485 290
297 161 853
235 552 043
153 417 945
361 674 768
0
14 501 892
71 849 743
21 827 656
73 729 741
42 736 547
66 023 891
66 023 891
52 819 113
252 091 219
310 772 451
228 212 454
206 002 279
90 625 000
35 859 836
8 964 959
2 648 332 571

Finansin÷ proporcija
(eurais)

Pavadinimas
Negrąžintina pagalba
Kitos finansavimo formos

2 178 352 994
469 979 577

VISO

2 648 332 571

Išlaidų pasiskirstymas pagal teritorijų tipus
Kodas
00
01

Finansin÷ proporcija
(eurais)

Pavadinimas
Netaikytina
Miestas

821 192 988
988 185 084
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05

Kitos kaimiškos vietov÷s

838 954 499

VISO

2 648 332 571
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II PRIEDAS. DIDELöS VERTöS PROJEKTŲ SĄRAŠAS
Preliminariai 2007–2013 m. aplinkos apsaugos srityje planuojama įgyvendinti šiuos
didel÷s vert÷s (projekto vert÷ daugiau nei 25 mln. eurų) projektus:

Projektas

Vilniaus dumblo apdorojimo
įrenginių statyba
Deginimo stoties Vilniuje statyba
Deginimo stoties Kaune statyba

Projektą bendrai
finansuojantis ES
struktūrin÷s paramos
fondas
Sanglaudos fondas
Sanglaudos fondas
Sanglaudos fondas
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Preliminari
(mln. eurų)

projekto

61,7
145
101

vert÷

III PRIEDAS. FINANSINIAI SRAUTAI
Išlaidų patvirtinimo dokumentai

L÷šų pervedimas

Audito
institucija

Europos Komisija
Lietuvos Bankas

Finansų ministerijos Valstyb÷s
iždo departamentas

ERPF
sąskaita
Pagrindin÷
Valstyb÷s
iždo
sąskaita

Mok÷jimų prašymai

Banko mok÷jimo
orderis pervesti ES
struktūrinę paramą ir
macionalinį bendrąjį
finansavimą

Mok÷jimo prašymas Valstyb÷s iždo
departamentui

Informacija apie l÷šų
pervedimą

Informacija
apie gautus
mok÷jimus iš
EK

Tvirtinanti institucija
Finansų ministerijos
Nacionalinio fondo dep.

Informacija
apie pateiktas
mok÷jimų
deklaracijas

Informacija
apie
procedūras ir
įvykdytus
išlaidų
patikrinimus

ESF
sąskaita

Atsakingos ministerijos –
tarpin÷s institucijos
Sanglaudos
fondo sąskaita
Mok÷jimo prašymas atsakingai
ministerijai d÷l l÷šų pervedimo

Informacija apie
l÷šų pervedimą

Įgyvendinančios agentūros –
tarpin÷s institucijos
ES struktūrin÷s paramos
pervedimas
Nacionalinio bendrojo finansavimo
pervedimas

Išlaidų
tinkamumo
patikrinimas

Mok÷jimo prašymai, išlaidas
pagrindžiantys dokumentai

Išlaidų
tinkamumo
patikrinimas
Išlaidų
patikrinimo
funkcijų
delegavimas
įgyvendinančio
ms agentūroms

Vadovaujanti
institucija
(Finansų ministerijos
Veiksmų programų
valdymo departamentas)

Paramos gav÷jai
Dokumentai

L÷šų pervedimas

Informacija
apie įvykdytus
auditus

IV PRIEDAS. EX-ANTE REKOMENDACIJOS – SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA
Toliau esančioje lentel÷je pateikiamos galutin÷s rekomendacijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos projektui, kuris buvo pateiktas Europos
Komisijai. Lentel÷je pateikiami pasiūlymai, kaip tur÷tų būti pataisytas programos dokumentas.
Atlikti veiksmai skirstomi taip:
Ar atsižvelgta:
Taip
Taip, iš dalies
Ne

Simbolis:
√√
√
N

Galutin÷s rekomendacijos
Nr.

Rekomendacija

1

Pagerinti SSGG suderinamumą, sudarant atskiras SSGG
lenteles arba bent jau įterpiant paantraštes, kad būtų aiškiau, su
kuria sritimi siejasi atskiri SSGG aspektai
Kai kur reikia nustatyti aiškesnį ryšį, siekiant parodyti vidinį
suderinamumą, pavyzdžiui, kaip Sanglaudos VP intervencin÷s
priemon÷s prisid÷s prie veiklos, kurią remia kitos veiksmų
programos, ir atvirkščiai.

2

3

4
5

Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje dalyvaujančios
šakin÷s ministerijos turi užtikrinti, kad į rodiklių sistemą būtų
įtraukti pagrindiniai rodikliai, kitaip bus sunku atlikti kiekybinį
įvertinimą „iš apačios į viršų“ arba į metines ir galutines
įgyvendinimo ataskaitas įtraukti bendrus duomenis.
Būtina sudaryti visų rodiklių trumpus bendrus apibr÷žimus.
Nepaisant metodinių ir praktinių sunkumų, patirtų 2004-2006
m. sujungiant į vieną visumą duomenis, jei išlaidos
infrastruktūrai pagal Sanglaudos veiksmų programą yra
didel÷s, manome, kad duomenis apie laikinas darbo vietas
(daugiausia statybų sektoriuje, susijusiame su infrastruktūros
projektais) reik÷tų sujungti.

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
√
√

Komentaras
SSGG teiginiai yra sugrupuoti pagal temas (pvz., sveikatos apsaugos sąlygos,
švietimo paslaugų lygyb÷)

√

Veiksmų, finansuojamų pagal Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos
prioritetus, suderinamumas su veiksmais, finansuojamais pagal kitus šios programos
prioritetus ar kitas veiksmų programas yra pateiktas šios veiksmų programos
prioritetų aprašyme ir V Priede (Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų
programomis ir kitais ES finansiniais instrumentais).
Programos rodikliai yra pateikti 4 skyriuje (Uždavinių išraiška skaičiais).

√√
N

Žr. 4 skyrių (Uždavinių išraiška skaičiais).
N÷ra patikimų duomenų.
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Tolimesn÷se lentel÷se išskirtos rekomendacijos, pateiktos ex-ante vertintojų per Sanglaudos skatinimo veiksmų programos vertinimą, ir pateikiama
informacija, ar į jas buvo atsižvelgta. Reikia pažym÷ti, kad šiose lentel÷je įtrauktos tik pagrindin÷s rekomendacijos, nes ex-ante vertintojai pateik÷
labai daug rekomendacijų per programavimo dokumentų rengimo metu vykusį ex-ante vertinimo procesą.

Pradin÷s situacijos įvertinimas ir SSGG analiz÷
Nr.

Rekomendacija

6

Reik÷tų pagilinti ūkin÷s veiklos diversifikavimo į alternatyvias
veiklos sritis regionuose ir kaimuose analizę.
Reik÷tų pateikti statistinius duomenis apie turistų skaičių ir jų
atvykimo šalį.
Būtų naudinga žinoti, kiek įvairūs regionai gavo naudos iš
išaugusio kaimo turizmo bei ekoturizmo.
Nemanome, kad tarp konkurencingumo turizmo sektoriuje ir
tiesioginių užsienio investicijų į viešbučių ir restoranų prekybą
lygio egzistuoja priežastinis ryšys. Šį teiginį reik÷tų pašalinti.
Yra problemų d÷l SSGG bendro suderinamumo.

7
8
9

10

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
√

Komentaras

√√
√√
√√
√

Suderinamumas buvo pagerintas sugrupavus SSGG analiz÷s teiginius pagal temas
(pvz., sveikatos apsaugos sąlygos, švietimo paslaugų lygyb÷).

Strategijos pagrindimo pagerinimas
Nr.

Rekomendacija

11

Ar yra id÷jų, kaip būtų galima geriausiai pritaikyti ūkin÷s
veiklos diversifikavimo skatinimo strategijas vietiniams ir
regioniniams poreikiams?
Prie būsto pl÷tros turi būti prid÷ta nuoroda į JESSICA
programą, inicijuotą Europos Komisijos regionin÷s politikos
generalinio direktorato ir Europos investicijų banko.
Reik÷tų giliau paanalizuoti galimą viešojo ir privačiojo
sektoriaus partnerysčių vaidmenį finansuojant turizmo ir
laisvalaikio projektus pagal šį prioritetą.

12

13

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
√
√√
√√
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Komentaras

Vidinis suderinamumas ir nuoseklumas
Nr.

Rekomendacija

14

Pagal Sanglaudos VP 1 prioritetą teikiama parama turizmo
pl÷trai. Būtina užtikrinti, kad ši priemon÷ būtų glaudžiai
integruota su Žmogiškųjų išteklių pl÷tros VP.

15

Reikia stiprinti ryšį tarp pastangų skatinti visą gyvenimą
trunkantį mokymąsi pagal Žmogiškųjų išteklių pl÷tros VP (1
prioritetas – paklausos dalis, 2 prioritetas – pasiūlos dalis) ir
tikslų, susijusių su vietin÷s ir ekonomin÷s pl÷tros potencialo
stiprinimu bei socialin÷s sanglaudos gerinimu pagal
Sanglaudos VP.
Ar būtų tinkama sanglaudos požiūriu į šį prioritetą įtraukti
gamtos išteklių apsaugą – galbūt šią veiklą būtų prasmingiau
integruoti į 3 prioritetą (aplinkos infrastruktūra).

16

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
N

Komentaras
Šiame etape nenumatoma jokių konkrečių mokymo priemonių. Reikia pažym÷ti,
kad visais atvejais bedarbių mokymas yra vykdomas ir plečiamas atsižvelgiant į
darbo rinkos poreikius ir įgūdžių trūkumus. Šiuo metu Lietuvos darbo birža rengia
vidutinio laikotarpio (3 metų) kvalifikacijų poreikio prognozavimo metodologiją.

√√

N

3 prioritetas finansuojamas iš Sanglaudos fondo.

Horizontalios temos
Nr.

Rekomendacija

17

Nors ir aišku, kaip kiekvienas prioritetas prisid÷s prie
informacin÷s visuomen÷s kūrimo, naudinga būtų pateikti
trumpas nuorodas į pagrindines ES strategijas šioje srityje.
Pavyzdžiui, pagal 1 ir 2 prioritetus gal÷tų būti pateikta
nuoroda į Komisijos e.integracijos strategiją ir Informacinę
visuomenę visiems.

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
√√

Komentaras

Atsižvelgta /
neatsižvelgta

Komentaras

Išorinis suderinamumas
Nr.

Rekomendacija

18

Kur tinkama, Sanglaudos veiksmų programoje gal÷tų būti
prid÷tos nuorodos į pagrindines ES politikas.
Pavyzdžiui, į 1 prioritetą (1 ir 2 tikslus) gal÷tų būti įtraukta
nuoroda į ES Socialinio įtraukimo darbotvarkę.
2 prioriteto 4 uždavinyje „Paskatinti socialin÷s rizikos asmenų
bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių

19
20

√√
√√
√

Yra pateikta nuoroda į skurdo ir socialin÷s atskirties mažinimo priemones,
numatytas Nacionalin÷je Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa.
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21

geresnę integraciją į visuomenę ir darbo rinką“ tur÷tų būti
prid÷ta papildoma informacija d÷l suderinamumo su
nacionalin÷mis politikomis.
Reik÷tų pateikti įrodymų, kaip Sanglaudos VP prioritetai
siejasi su priemon÷mis, skirtomis įveikti skurdą bei socialinę
atskirtį, suplanuotomis artimiausiam penkerių-dešimties metų
laikotarpiui, užuot pernelyg didelį d÷mesį sutelkus į
Nacionalinį veiksmų planą kovai su skurdu ir socialine
atskirtimi 2004-2006 m., kuris jau art÷ja į pabaigą

√

Yra pateikta nuoroda į skurdo ir socialin÷s atskirties mažinimo priemones,
numatytas Nacionalin÷je Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa.

Steb÷sena ir rodikliai
Nr.

Rekomendacija

22

Reikia pasistengti teisingai atskirti našumo, rezultatų ir
poveikio rodiklius.
Trečiosios veiksmų programos rodikliams, kurie dar n÷ra
kiekybiškai įvertinti (ypač 1 prioriteto), reik÷tų apibr÷žti
tikslus.
Reik÷tų atsižvelgti į naujai sukurtų darbo vietų bei naujai
įkurtų įmonių skaičiaus įvertinimą.
Turi būti peržiūr÷tas požiūris į pagrindinius rodiklius. Turi
būti prid÷ti atitinkami rodikliai, tokie, kaip sukurtų darbo vietų
skaičius ir naujų teritorijų investicijoms parengimas.

23

24
25

Atsižvelgta /
neatsižvelgta
√√

Komentaras

√√
√

Vietoje to buvo nuspręsta matuoti pritrauktas privačias investicijas.

√

Programos rodikliai yra pateikti 4 skyriuje (Uždavinių išraiška skaičiais).
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V PRIEDAS. PARAMOS SUDERINAMUMAS SU KITOMIS VEIKSMŲ PROGRAMOMIS IR KITOMIS
EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINöMIS PRIEMONöMIS
PRIORITETAS/UŽDAVINYS

SUDERINAMUMAS SU KITOMIS
VEIKSMŲ PROGRAMOMIS

SUDERINAMUMAS SU KITAIS ES FINANSINIAIS
INSTRUMENTAIS

1 prioritetas. Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai
1 uždavinys: Sumažinti pagrindinių ir likusių šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokyb÷s skirtumus, ypatingą d÷mesį skiriant būsto sąlygų pagerinimui
problemin÷se vietov÷se
- Miesto aplinkos infrastruktūros gerinimas
(įskaitant industrinių ir kitų pakenktų vietovių
atkūrimą);
Pareišk÷jai: savivaldyb÷s ir jų institucijos
-Miesto bendruomen÷s infrastruktūros gerinimas
(viešųjų laisvalaikio, sporto ir kultūros pastatų,
miesto transporto infrastruktūros, svarbios verslui
renovacija ir pl÷tra. Bus finansuojami kompleksiniai
pl÷tros projektai, viršijantys 200 000 eurų.
Pareišk÷jai: savivaldyb÷s ir jų institucijos

Ekonomikos augimo veiksmų programa (2
prioritetas. Verslo produktyvumo didinimas ir
aplinkos verslui gerinimas)
- infrastruktūra verslo aplinkai: verslo informacijos
centrų ir verslo inkubatorių, esančių ne kaimiškose
vietov÷se, kūrimas;
- finansin÷s inžinerijos priemon÷s
Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa (1
prioritetas. Kokybiškas užimtumas ir socialin÷
apr÷ptis)
- gyventojų verslumo ugdymo mokymai, siejant tai
su verslo steigimu.
Pareišk÷jai – Verslo informavimo centrai, verslo
inkubatoriai, nevyriausybin÷s organizacijos.

EŽŪFKP:
- Priemon÷ „Kaimo atnaujinimas ir pl÷tra” (parama pastatų
rekonstravimui (atnaujinimui), kaimo paveldo objektų ir
kraštovaizdžio komponentų atnaujinimui ir išsaugojimui, viešosios
infrastruktūros kūrimui ir tvarkymui).
Takoskyros kriterijai:
- paramos dydis vienam projektui: projektai iki 200 000 EUR;
-pareišk÷jas: vietos veiklos grup÷ (VVG) (projektai įgyvendinami
LEADER metodu), o galutiniai naudos gav÷jai gali būti
nevyriausybin÷s organizacijos, fiziniai ar kiti asmenys, numatyti
vietos pl÷tros strategijose).
Tuo atveju, kai galutinis naudos gav÷jas yra savivaldyb÷, ji prival÷s
pateikti Regiono pl÷tros tarybos (kuri užtikrins takoskyros
mechanizmo koordinavimą) pažymą, patvirtinančią, kad projektas
nebus finansuojamas ERPF l÷šomis.

2 uždavinys: Sudaryti prielaidas spartesnei ūkin÷s veiklos diversifikacijai kaimo vietov÷se
- Viešosios infrastruktūros ir paslaugų, susijusių su
verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo (esančių viešųjų
pastatų, mokyklų, kultūros centrų, modernizavimas
ir pritaikymas) kaimo vietov÷se didinimu pl÷tra,
suteikiant patalpas besikuriančiam verslui, vietin÷s
reikšm÷s inkubatorių kūrimui, teikiant reikiamas
konsultacijas, verslo kūrimui ar žmon÷ms,
įsitraukiantiems į darbo rinką.
- Parama švietimui, mokymui, bendruomen÷s ir
socialiniams veiksmams skirtų pastatų renovacijai
kaimo vietov÷se.
Bus finansuojami kompleksiniai pl÷tros projektai,
viršijantys 200 000 eurų. Parama bus skirta

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa (2
prioritetas.
Viešųjų
paslaugų
kokyb÷
ir
prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialin÷
infrastruktūra)
- universalių daugiafunkcinių centrų steigimas
kaimo vietov÷se, kuriose gyvena mažiau nei 1000
gyventojų. Centrai teiks švietimo ir mokymo
paslaugas.
Pareišk÷jai: savivaldyb÷s
- Socialines paslaugas teikiančių institucijų
kūrimas ir modernizavimas vietov÷se, kuriose
gyvena daugiau nei 3000 gyventojų.
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EŽŪFKP:
- Priemon÷ „Kaimo atnaujinimas ir pl÷tra” (parama pastatų
rekonstravimui, viešosios infrastruktūros ir geriamojo vandens
tiekimo kūrimui, kaimo paveldo objektų ir kraštovaizdžio
komponentų atnaujinimui ir išsaugojimui, siekiant pagerinti
gyvenimo kokybę kaimiškose vietov÷se).
Takoskyros kriterijai:
- paramos dydis: projektai iki 200 000 EUR;
- pareišk÷jas: vietos veiklos grup÷ (VVG) (projektai įgyvendinami
LEADER metodu), o galutiniai naudos gav÷jai gali būti
nevyriausybin÷s organizacijos, fiziniai ar kiti asmenys, numatyti
vietos pl÷tros strategijose).
Tuo atveju, kai galutinis naudos gav÷jas yra savivaldyb÷, ji prival÷s

vietov÷ms, kuriose gyvena nuo 1000 ir 3000
gyventojų.
Sprendimai d÷l projektų finansavimo bus priimami
Regionin÷s pl÷tros tarybose.
Pareišk÷jai: savivaldyb÷s ir jų institucijos.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa (3
prioritetas. Aplinka ir darnus vystymasis)
Valstyb÷s ar savivaldyb÷s institucijų pastatų,
priklausančių nacionalinei sveikatos sistemai,
nacionalinei
švietimo
sistemai,
socialines
paslaugas teikiančių institucijų pastatų ar
savivaldyb÷s kultūros centrų, siekiančių didinti
energijos vartojimo efektyvumą, renovacija.

pateikti Regiono pl÷tros tarybos (kuri užtikrins takoskyros
mechanizmo koordinavimą) pažymą, patvirtinančią, kad projektas
nebus finansuojamas ERPF l÷šomis.
EŽF:
Pakrant÷s kaimelių bei gyvenviečių, kurios užsiima žuvininkyst÷s
veikla, atnaujinimas ir pl÷tra.
Pareišk÷jai: žuvininkyst÷s regiono vietos veiklos grup÷s, turinčios
patvirtintą žuvininkyst÷s regiono pl÷tros strategiją (kurioje numatyti
kaip paramos gav÷jai tam tikri fiziniai ir juridiniai asmenys).

3 uždavinys: Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą bei sukuriant palankesnes sąlygas
aktyviam poilsiui.
- Viešosios turizmo infrastruktūros pl÷tra
panaudojant gamtinius ir kultūros paveldo išteklius
ir aktyvaus turizmo (poilsio) infrastruktūros kūrimas
ir modernizavimas;
- Turizmo informacinių paslaugų pl÷tra ir turizmo
rinkodaros skatinimas;
- Turizmo paslaugų/produktų, įvairov÷s pl÷tra ir
turizmo paslaugų kokyb÷s gerinimas
Pareišk÷jai: Viešieji ir privatūs asmenys.

EŽŪFKP:
- Priemon÷ „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ (parama kaimo
turizmui: kaimo turizmo sodybų kūrimui ir stovyklaviečių
įrengimui pl÷trai kaimo vietov÷se).
Takoskyros kriterijus – pareišk÷jas (ūkininkai ir kaimo gyventojai
– fiziniai asmenys):
- Priemon÷ ”Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“
Pareišk÷jai: privačių miškų savininkai ir valstybinių miškų
valdytojai.
Maksimali paramos suma – 100 000 EUR.
Takoskyros kriterijus – paramos suma ir pareišk÷jas.
Remtini veiksmai:
- Pamiškių formavimas, veiksmai, skirti išsaugoti natūralius
arealus, ar saugomų gyvūnų rūšių arealus, tipinę miškų struktūrą
(pateikiamą gamtos tvarkymo planuose), miškų papildymas
ornitochoriniais medžiais ir krūmais, mažų tvenkinių, iki 300 m2,
kūrimas, laikinos priemon÷s, skirtos miško kelių per ekologiškai
pažeidžiamas vietoves uždarymui.
- Parama viešojo naudojimo rekreacin÷s paskirties miško
infrastruktūros objektų įrengimui ir gerinimui (rekreaciniai takai,
lieptai, laipteliai, apžvalgos aikštel÷s, poilsiaviet÷s, stovyklaviet÷s,
pav÷sin÷s, suolai, stalai, laužaviet÷s, šiukšlių d÷ž÷s, lauko tualetai,
užtvarai, informaciniai stendai, schemos, rodykl÷s, ženklai).
- Rekreacinių įrenginių aplinkos priežiūra ir apsauga, hidrologinio
režimo, kuris buvo sutrikdytas d÷l I grup÷s (rezervatiniuose) ir IIA
grup÷s (specialios paskirties ekosistemų apsaugos) miškų
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sausinimo, atstatymo darbai, specialių miškininkyst÷s priemonių
taikymas (kraštovaizdžio formavimo kirtimai, rekreacinių želdinių
veisimas ir pan.)
- Miškų tvarkymo planų kūrimas ir kitoks planavimas ir dokumentų
kūrimas, būtinas veiksmų įgyvendinimui, iki 10 proc. visų tinkamų
išlaidų.
EŽF:
- Žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą;
- Turizmo skatinimas, parama turizmui skirtai infrastruktūrai
žuvininkyst÷s regionuose, kultūros paveldo išsaugojimas ir kitos
veiklos, numatytos žuvininkyst÷s regiono pl÷tros strategijoje.
Pareišk÷jai: Žuvininkyst÷s regionų vietos veiklos grup÷s, turinčios
patvirtiną žuvininkyst÷s regiono pl÷tros strategiją (kurioje numatyti
kaip paramos gav÷jai tam tikri fiziniai ir juridiniai asmenys).

4 uždavinys: Skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių bei kraštovaizdžio ir biologin÷s įvairov÷s) išsaugojimą, sudarant sąlygas
efektyviam jų pritaikymui gyventojų ir ūkio reikm÷ms.
- Natura 2000 teritorijų, išskyrus teritorijas,
susijusias su miškininkyst÷s ir žem÷s ūkio veikla,
tvarkymas.
Pareišk÷jas: Valstybin÷ saugomų teritorijų tarnyba.

EŽŪFKP:
- Priemon÷ “Natura 2000 išmokos ir išmokos susijusios su
direktyva 200/60/EC“ (parama Natura 2000 vietov÷se žem÷s ūkio
paskirties žem÷je)
- Priemon÷ “Natura 2000 išmokos“ (parama Natura 2000 miškų
teritorijose)
Parama Natura 2000 teritorijose ūkininkams ir miškų savininkams,
skiriama iš EŽŪFKP (už panaudotą žem÷s ūkio paskirties žemę ir
miškus), siekiant kompensuoti d÷l aplinkosauginių reikalavimų
vykdymo prarastas pajamas.
Takoskyros kriterijus – remiama veikla ir priemon÷s tikslas.
EŽF:
Parama tvariai akvakultūrai, suderinamai su specialiais
aplinkosauginiais apribojimais, kylančiais iš priskyrimo Natura
2000 teritorijoms.
EŽŪFKP:
- Priemon÷ ” Pažeistų miškų atkūrimas ir prevencinių priemonių
įdiegimas”
(privačių ir valstybinių miškų, nukent÷jusių nuo stichinių nelaimių

- Pažeistų kraštovaizdžio elementų
(apleistų,
kraštovaizdį darkančių statinių ir pažeistos žem÷s
plotų) sutvarkymas.
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Pareišk÷jas:
tarnyba.

Valstybin÷

saugomų

ir gaisrų, atkūrimas, taip pat numatoma remti ir atitinkamas
prevencines priemones, tokiu būdu išsaugant miškų aplinkosauginę
ir ekonominę vertę)
Takoskyros kriterijus – veiklos sritis ir geografin÷ vietov÷
(miškai).

teritorijų

- Priemon÷ „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“(rekreacinių
objektų aplinkos tvarkymo ir apsaugos darbai, d÷l melioracijos
pažeisto hidrologinio režimo atkūrimo I grup÷s (rezervatiniuose) ir
IIA grup÷s (specialios paskirties ekosistemų apsaugos) miškuose
darbai, specialių miškų ūkio priemonių taikymas (kraštovaizdžio
formavimo kirtimai, rekreacinių želdinių veisimas ir pan.)
Takoskyros kriterijus – veiklos sritis ir geografin÷ vietov÷
(miškai).
- upių baseinų tvarkymo planų rengimas
- saugomų teritorijų steigimo ir planavimo
dokumentų rengimas

Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa (4
prioritetas. Administracinių geb÷jimų stiprinimas
ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas)
- strateginio planavimo įdiegimas vietos
savivaldyb÷se ir veiksmų valdymo sistemų
sukūrimas
ministerijose,
kitose
viešosiose
institucijose ir agentūrose ar viešojo valdymo
srityse.
- teritorinių planų detalizavimas (visų bendrųjų ir
detaliųjų
planų,
paskirtų
savivaldyb÷s
administracijos) ir regionin÷s bei savivaldyb÷s
pl÷tros planų ir programų rengimas.

EŽŪFKP:
-Agrarin÷s aplinkosaugos programa ”Rizikos” vandens telkinių
būkl÷s gerinimas” (apsauga nuo žem÷s ūkio veiklos taršos).
Takoskyros kriterijus – veiklos sritis.
EŽF:
„Tvari žuvininkyst÷s regionų pl÷tra“: žuvininkyst÷s regionų
aplinkos saugojimas.
Pareišk÷jai – Žuvininkyst÷s regionų vietos veiklos grup÷s, turinčios
patvirtintą žuvininkyst÷s regionų pl÷tros strategijas (kuriose
numatyti kaip paramos gav÷jai tam tikri fiziniai ir juridiniai
asmenys)

- Ežerų, upių ir kitų vandens telkinių būkl÷s
gerinimas.
Nenaudojamų užtvankų ir kitų vandens telkiniuose
esančių statinių/įrenginių pašalinimas, rekreacinių
savybių gerinimas.

EŽŪFKP:
- Priemon÷ „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ (parama kaimo
turizmui: kaimo turizmo sodybų kūrimui ir stovyklaviečių
įrengimui pl÷trai kaimo vietov÷se).
Takoskyros kriterijus – pareišk÷jas (ūkininkai ir kaimo gyventojai
– fiziniai asmenys):

- d÷l taršos susidariusių dugno nuos÷dų pašalinimas
ir
sutvarkymas,
šiukšlių
tvarkymas,
d÷l
eutrofikacijos atsiradusios vandens augmenijos
pašalinimas, pakrančių valymas, sureguliuotų upelių
renatūralizavimas, rekreacinių savybių gerinimas.

- Priemon÷ ”Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“
Pareišk÷jai: privačių miškų savininkai ir valstybinių miškų
valdytojai.
Maksimali paramos suma – 100 000 EUR.
Takoskyros kriterijus – paramos suma ir pareišk÷jas.
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Pareišk÷jai: savivaldyb÷s ir apskričių viršininkų
administracijos.

Remtini veiksmai:
- Pamiškių formavimas, veiksmai, skirti išsaugoti natūralius
arealus, ar saugomų gyvūnų rūšių arealus, tipinę miškų struktūrą
(pateikiamą gamtos tvarkymo planuose), miškų papildymas
ornitochoriniais medžiais ir krūmais, mažų tvenkinių, iki 300 m2,
kūrimas, laikinos priemon÷s, skirtos miško kelių per ekologiškai
pažeidžiamas vietoves uždarymui.
- Parama viešo naudojimo rekreacin÷s paskirties miško
infrastruktūros objektų įrengimui ir gerinimui (rekreaciniai takai,
lieptai, laipteliai, apžvalgos aikštel÷s, poilsiaviet÷s, stovyklaviet÷s,
pav÷sin÷s, suolai, stalai, laužaviet÷s, šiukšlių d÷ž÷s, lauko tualetai,
užtvarai, informaciniai stendai, schemos, rodykl÷s, ženklai).
- Rekreacinių įrenginių aplinkos priežiūra ir apsauga, hidrologinio
režimo, kuris buvo sutrikdytas d÷l I grup÷s (rezervatiniuose) ir IIA
grup÷s (specialios paskirties ekosistemų apsaugos) miškų
sausinimo, atstatymo darbai, specialių miškininkyst÷s priemonių
taikymas (kraštovaizdžio formavimo kirtimai, rekreacinių želdinių
veisimas ir pan.)
- Miškų tvarkymo planų kūrimas ir kitoks planavimas ir dokumentų
kūrimas, būtinas veiksmų įgyvendinimui, iki 10 proc. visų tinkamų
išlaidų.

- Lankytinų vietų ir parodų, aplinkosauginio
švietimo sistemų (rekreacinių takų, laiptų, apžvalgos
bokštų, poilsiaviečių, informacinių stendų, schemų,
rodyklių ir ženklų) ir pan. įkūrimas nacionaliniuose
ir regioniniuose parkuose, gamtos paveldo objektų
išsaugojimas ir pritaikymas lankymui.
Pareišk÷jas: Valstybin÷ saugomų teritorijų tarnyba.

EŽF:
- Žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą;
- Turizmo skatinimas, parama turizmui skirtai infrastruktūrai
žuvininkyst÷s regionuose, kultūros paveldo išsaugojimas ir kitos
veiklos, numatytos žuvininkyst÷s regionų vietos veiklos grupių
strategijose;
Pareišk÷jai: Žuvininkyst÷s regionų vietos veiklos grup÷s, turinčios
patvirtintas žuvininkyst÷s regionų pl÷tros strategijas (kuriose
numatyti kaip paramos gav÷jai tam tikri fiziniai ir juridiniai
asmenys).
EŽF:
- žuvininkyst÷s regionų aplinkos išsaugojimas, siekiant išlaikyti jų
patrauklumą, pajūrio kaimelių ir miestelių, pl÷tojančių žvejybą,
atkūrimas ir pl÷tra, gamtos ir architektūros paveldo apsauga ir
stiprinimas.
Pareišk÷jai: Žuvininkyst÷s regionų vietos veiklos grup÷s, turinčios
patvirtintas žuvininkyst÷s regionų pl÷tros strategijas (kuriose

Pajūrio
juostos
tvarkymo
priemonių
įgyvendinimas, numatytas Lietuvos pajūrio juosto
tvarkymo programoje, skirtoje specifinių ir svarbių
pajūrio juostos gamtos komponentų išsaugojimui ir
atkūrimui.
Pareišk÷jas: Klaip÷dos apskrities viršininko
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administracija.

numatyti kaip paramos gav÷jai tam tikri fiziniai ir juridiniai
asmenys).

2 prioritetas. Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir

Siekiant išvengti persidengimo žuvininkyst÷s regionų vietos veiklos
grupių projektai pajūrio kaimelių atkūrimui ir pl÷trai tur÷s būti
sutikrinti su veiklomis, numatytomis Lietuvos pajūrio juostos
tvarkymo programoje.
socialin÷ infrastruktūra (žiūr÷ti 1 prioriteto 2 uždavinį (Sudaryti

prielaidas spartesnei ūkin÷s veiklos diversifikacijai kaimo vietov÷se)

3 prioritetas. Aplinka ir darnus vystymasis
1 uždavinys: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir pl÷tra
- Vandens tiekimo sistemų renovavimas ir pl÷tra;
- Nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir pl÷tra.
Pareišk÷jai: savivaldyb÷s ir/ar vandens įmon÷s.

EŽŪFKP:
- Priemon÷s “Žem÷s ūkio valdų modernizavimas”, “Jaunųjų
ūkininkų įsikūrimas” (geriamojo vandens ir nuotekų sistemų žem÷s
ūkio valdose įrengimas/renovavimas).
Takoskyros kriterijai: projekto įgyvendinimo vieta ir pareišk÷jas
(fizinis (ūkininkas) ar juridinis asmuo, užsiimantis žem÷s ūkio
veikla).
-Priemon÷ „ Kaimo atnaujinimas ir pl÷tra” (parama gali būti
teikiama vandentvarkai kaimo vietov÷se).
Takoskyros kriterijai:
- paramos dydis: projektai iki 200 000 EUR,
-projektai, kurie n÷ra įtraukti į Aplinkos ministerijos projektų,
finansuojamų Sanglaudos fondo l÷šomis, sąrašą (Aplinkos
ministerija pareišk÷jui išduos dokumentą, patvirtinantį, kad
projektas n÷ra numatomas finansuoti iš Sanglaudos fondo).
-pareišk÷jas: vietos veiklos grup÷ (VVG) (projektai įgyvendinami
LEADER metodu), o galutiniai naudos gav÷jai gali būti
nevyriausybin÷s organizacijos, fiziniai ar kiti asmenys, numatyti
vietos pl÷tros strategijose).

4 prioritetas. Technin÷ parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui”
1 uždavinys: Garantuoti efektyvų ES struktūrin÷s paramos, skiriamos pagal Konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrol÷s sistemos funkcionavimą,
įgyvendinant šią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą
Pagal šį prioritetą bus finansuojamos institucijų,
dalyvaujančių Sanglaudos skatinimo veiksmų

Technin÷s paramos veiksmų programa
Tuo atveju, jei tam tikra institucija bus įtraukta į
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programos įgyvendinime, veiklos, susijusios
išimtinai su šios veiksmų programos įgyvendinimu.

daugiau
nei
vienos
veiksmų
programos
įgyvendinimą, jos veiksmai gali būti finansuojami
iš Technin÷s paramos veiksmų programos.

2 uždavinys: Gerinti visuomen÷s informuotumą apie Sanglaudos skatinimo veiksmų programos teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos vertinimą
Pagal šį prioritetą bus finansuojami viešinimo ir
vertinimo veiksmai susiję išimtinai su Sanglaudos
skatinimo veiksmų programa.

Technin÷s paramos veiksmų programa
Viešinimo ir vertinimo veiksmai, susiję su daugiau
nei viena veiksmų programa, bus finansuojami iš
Technin÷s paramos veiksmų programos.
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VI PRIEDAS. VALSTYBöS PAGALBOS IŠLYGA
Bet kokia viešoji parama, teikiama pagal šią programą, turi atitikti valstyb÷s pagalbos
taisykles, taikytinas tuo metu, kai viešoji parama yra teikiama.
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VII PRIEDAS. VIEŠIEJI PIRKIMAI
Valstyb÷ nar÷ užtikrina, kad viešieji pirkimai, vykdomi įgyvendinant projektus pagal šią
programą, atitiktų direktyvų Nr. 2004/17/EB ir 2004/18/EB nuostatas ar atitinkamus Sutarties
principus.
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VIII
PRIEDAS.
INICIATYVA

“REGIONAI

EKONOMINIAMS

POKYČIAMS”

Koordinatorius (kaip nustatyta 6 dalyje) arba Vadovaujanti institucija gali:
a) leisti Steb÷senos komitete dalyvauti tinklo, dalyvaujančio „Regionai ekonominiams
pokyčiams“ iniciatyvoje, atstovui (kaip steb÷tojui) ir padaryti pranešimą apie tinklo veiklų,
susijusių su Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, įgyvendinimo pažangą;
b) numatyti Steb÷senos komiteto darbotvark÷je tinklo veiklų apžvalgą ir pasiūlymų
Sanglaudos skatinimo veiksmų programai svarstymą.
c) informuoti kasmetin÷je programos įgyvendinimo ataskaitoje apie veiksmus,
įtrauktus į „Regionai ekonominiams pokyčiams“ iniciatyvą ir susijusius su Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa.
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IX PRIEDAS. BENDRADARBIAVIMAS SU BALTIJOS JŪROS REGIONO
ŠALIMIS
Atsižvelgiant į nacionalin÷s rinkos dydį, kur tinkama, bus siekiama bendradarbiauti su
kitomis Baltijos jūros regiono šalimis srityse, kuriose yra bendrų interesų bei kuriose masto
ekonomija ar kritin÷ mas÷ gal÷tų padidinti galimybes, kurias individualiai būtų sud÷tingiau pasiekti.
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X PRIEDAS. STRATEGINIO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO REKOMENDACIJOS SANGLAUDOS
SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMAI
Nr.
1.

Rekomendacija
Veiksmų programas siūlome papildyti nuostatomis, kurios apskričių
viršininkų administracijas ir savivaldybes įpareigotų kuo anksčiau
peržiūr÷ti savo strateginius dokumentus ir papildyti juos programavimo
dokumentuose nustatytais prioritetais, tikslai ir uždaviniais. Aplinkosaugos
priemon÷ms įgyvendinti ir jos būkl÷s gerinimui didelis vaidmuo tenka
savivaldyb÷ms ir apskričių viršininkų administracijoms, tod÷l
programavimo dokumentuose tai tur÷tų būti akcentuojama.

Atsižvelgta/neatsižvelgta
Atsižvelgta

2.

Siekiant maksimalios naudos iš investicijų į aplinkos apsaugą, turi būti
laikomasi aplinką tausojančio principo. Tai tur÷tų būti akcentuojama VP,
ypač Ekonomikos augimo veiksmų programoje. Šioje programoje tur÷tų
būti daugiau aplinkosaugos aspektų/paaiškinimų/ argumentų nustatant
šalies ekonomikai (ūkiui) reikšmingus sprendinius, t. y. teigti, kad ieškomas
sprendinių derinys, kuris nepažeistų aplinkos kokyb÷s.
Esamos aplinkos būkl÷s apžvalga reikalauja daug laiko duomenims
surinkti, pasitikrinti jų patikimumą. Duomenų surinkimo ir apdorojimo
problema yra ne tik Lietuvoje, bet ir ES šalyse. Siūlome VP įgyvendinimo
monitoringo (steb÷senos) dalyje akcentuoti pasekmių aplinkai monitoringo
svarbą ir tai, kad atliekant pasekmių aplinkai steb÷seną, ateityje, galima
būtų pereiti prie ES naudojamų indikatorių, kuriais vertinama ES šalių
pažanga aplinkosaugoje (The European Environment, State and Outlook
2005) – 9 indikatoriai ir jų dvi pozicijos (fiksuota būkl÷ ir pažanga).
Rekomenduojame įkurti nepriklausomų ekspertų grupę, kuri pastoviai
dirbtų steb÷senos sistemos tobulinimo srityje ir šią veiklą koordinuotų.
Aplinkos apsaugos agentūra, kuri šiuo metu vykdo Lietuvoje aplinkos
monitoringą, tur÷tų atsirasti VP įgyvendinimo administravimo schemoje.
Žemas visuomen÷s suinteresuotumas SPAV ataskaitos rezultatais gali
atsiliepti įgyvendinant VP, tod÷l, VP tekste tur÷tų atsirasti pasiūlymas, kad
po SPAV atlikimo
būtina ir
toliau vykdyti visuomen÷s
informavimą/supažindinimą.

Atsižvelgta

3.

4.

Pastabos
Vidaus reikalų ministerija informuos visų
apskričių
viršininkų
administracijas
ir
savivaldybes, kad atsižvelgiant į veiksmų
programų tikslus, prioritetus ir uždavinius, turi
būti
peržiūr÷ti
regioniniai
strateginiai
dokumentai.
Apskričių
viršininkų
administracijos
ir
savivaldyb÷s 2007–2013 m. tur÷s galimybę
naudoti Europos Sąjungos struktūrinę paramą
(pagal Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų
programos 4 prioritetą) strateginių dokumentų
rengimui.
Visi investicijų projektai bus vertinami siekiant
nustatyti jų poveikį aplinkai.

Iš dalies atsižvelgta

Steb÷senos veiklos yra išsamiai aprašytos 6
dalyje (Įgyvendinimo nuostatos). Numatoma,
kad Steb÷senos komitetas bus įtrauktas į
horizontalių prioritetų steb÷seną.

Atsižvelgta

Viešinimo veiklos bus tęsiamos. Kai veiksmų
programos bus patvirtintos, vadovaujantis SPAV
direktyva, institucijos ir partneriai, su kuriais
buvo konsultuotasi, bus informuoti kaip buvo
atsižvelgta į SPAV rekomendacijas.
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5.

Rekomenduojame papildyti VP informacija, kad Lietuva tam tikriems ES
įsipareigojimams turi pereinamuosius laikotarpius. Taip pat svarbu jau
dabar, programavimo dokumentuose, pamin÷ti apie ES ateities strategijas
aplinkosaugoje, nes jos susijusios su šalies ekonomikos pl÷tra, taršos
prevencija ir reikalavimais aplinkosaugos srityje.

Atsižvelgta

6.

Kadangi išvados apie galimas VP įgyvendinimo pasekmes aplinkai yra
įvertintos ir pateiktos lentel÷se (aprašytos), galime daryti išvadą, kad
didžioji dalis uždavinių, juos įgyvendinus, pagerins aplinkos būklę.
Kadangi suminis poveikis aplinkos komponentams, įgyvendinant uždavinį,
dažnai yra teigiamas, siūlome, nustatant įgyvendinimo priemones, atkreipti
d÷mesį į tuos aplinkos komponentus, kurie gali būti pažeisti, t.y. nustatant
įgyvendinimo priemones, su visomis suinteresuotomis pus÷mis aptarti, ar,
pvz., visuomen÷s sveikata, ar nekilnojamojo turto vert÷, ar kraštovaizdžio
išsaugojimas yra prioritetas, įgyvendinant uždavinį.
Siekiant sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų (ypač regionuose),
išsaugoti kvalifikuotą darbo j÷gą, netiesioginis aplinkosauginių tikslų
teigiamas įgyvendinimas gali būti pasiektas steigiant, pvz., Taršos
prevencijos centrus regionuose. Tai būtų naujas žingsnis Lietuvos
aplinkosaugos politikos įgyvendinimo srityje bei atitiktų bendruomen÷s
poreikius būti suinteresuota visuomen÷s dalimi. Investicijos šioje srityje
sužadintų visuomenę dom÷tis aplinkosauginiais klausimais (ne tik
susijusiais su jais, bet ir šalies mastu).
Bendruomen÷s infrastruktūros pl÷tra turi būti susieta su savivaldybių
biudžetų formavimo principų pakeitimais, integruojant valstybinį požiūrį
(aplinkosaugos srityje). Savivaldybių aplinkos apsaugos fondų l÷šos tur÷tų
būti orientuotos VP numatytų uždavinių kofinansavimui. Toks požiūris turi
būti deklaruojamas programavimo dokumentuose.
Žinant, kad geriamo vandens kokyb÷s klausimai Lietuvos gyventojams
labai aktualūs, kastinių šulinių vandens kokyb÷s gerinimo klausimus iškelti
į prioritetą, įgyvendinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tikslus, nes
ši problema tiesiogiai susijusi su visuomen÷s sveikata. Skirstant l÷šas šiai
problemai spręsti, būtina atsižvelgti į Lietuvos kaimo gyventojų socialinę
pad÷tį ir atlikti vandens kokyb÷s tyrimus nemokamai: tai tur÷tų tapti
valstybin÷s reikšm÷s problema ir tur÷tų būti akcentuojama programavimo
dokumentuose.

Atsižvelgta

7.

8.

9.

Į pereinamuosius laikotarpius atsižvelgta
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 84,
86 ir 111 puslapiuose.
Įgyvendinant
veiksmų
programą,
bus
atsižvelgiama
į
naujus
aplinkosaugos
reikalavimus.
Visi investicijų projektai bus vertinami siekiant
nustatyti jų poveikį aplinkai.
Aplinkosaugos institucijos ir partneriai dalyvaus
sprendimų d÷l projektų atrankos kriterijų
pri÷mime (Steb÷senos komitetas).

Atsižvelgta

Šie veiksmai gal÷tų būti finansuojami pagal
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1
prioritetą.

Atsižvelgta

Regionų pl÷tros planai turi atitikti darnios
pl÷tros principą.
Be to, savivaldyb÷s turi specialias aplinkosaugos
programas, kurios gali būti naudojamos
bendrajam finansavimui.
Nemokami geriamo vandens kokyb÷s tyrimai
apima tik mažą vandens kokyb÷s problemos dalį
ir jos neišsprendžia. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programoje bus remiama centralizuota
infrastruktūra.

Neatsižvelgta
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XI PRIEDAS. ES STRUKTŪRINöS PARAMOS SKYRIMO DIDELEI
ĮMONEI SĄLYGOS
ES struktūrin÷s paramos skyrimo didelei įmonei atveju, Vadovaujanti institucija
įsipareigoja gauti įmon÷s garantiją, kad gauta parama nebus naudojama įmon÷s produkcijos ar
paslaugų teikimo įrenginių perk÷limui iš kitos Europos Sąjungos valstyb÷s nar÷s.
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