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2. VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APŽVALGA
EAVP galutinė įgyvendinimo ataskaita (toliau – ataskaita) yra parengta vadovaujantis 2006
m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl
Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis
Reglamentą (EB) N. 1260/1999 (OL L 210, 2006 7 31, p. 25—78) (toliau – Reglamentas 1083/2006
arba Bendrasis reglamentas Nr. 1083/2006) ir 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB)
Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias
nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir
Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros
fondo, įgyvendinimo taisykles (OL L 371, 2006 12 27, p. 1—159) (toliau – Reglamentas 1828/2006
arba Įgyvendinimo reglamentas Nr. 1083/2006) nuostatomis.
Ataskaitos tikslas – apžvelgti EAVP įgyvendinimą, išreikštą fizinių ir finansinių rodiklių
pasiekimo rezultatais, atlikti rezultatų pasiekimo analizę, įvertinti kaip pasiekti EAVP nustatyti
tikslai.
EAVP tikslai buvo: 1) didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, 2) didinti
verslo produktyvumo lygį, ypač sudarant palankią aplinką inovacijoms ir smulkiajam bei
vidutiniam verslui, 3) efektyvinti ekonominę infrastruktūrą. EAVP iš viso skirta 3,37 mlrd. eurų.
Pagal ją buvo įgyvendinami 3262 projektai.
Ataskaitoje informacija yra pateikiama ir analizuojama keliais pjūviais:
- bendras EAVP įgyvendinimas, kuris apima fizinių ir finansinių rodiklių pasiekimo analizę,
socio-ekonominę analizę, EAVP suderinamumą su kitomis programomis (Europos Sąjungos (toliau
– ES) Baltijos jūros regiono strategija, Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai (toliau EŽŪFKP) ir
kt.);
- detalus kiekvieno prioriteto įgyvendinimas, kuris apima horizontaliųjų politikų
įgyvendinimą ir kitų finansinių instrumentų panaudojimą (JEREMIE);
- didelės apimties projektų įgyvendinimas;
- techninės paramos lėšų, skirtų EAVP įgyvendinimui panaudojimas;
- atliktų vertinimų išvados ir rekomendacijos;
- informavimo ir viešinimo priemonės.

2.1. Tikslų pasiekimas ir įgyvendinimo analizė
Šioje dalyje pateikiama informacija apie EAVP tikslų pasiekimą remiantis pagrindinių
rodiklių pasiekimais ir finansiniu įgyvendinimu, siekiant EAVP tikslų.
4

Stebėsenos komiteto pritarimo data.

2.1.1. Fizinis įgyvendinimas
EAVP įgyvendinimas tiesiogiai prisideda prie ES vykdomos Sanglaudos politikos. Sėkmingas EAVP įgyvendinimas, išreikštas fizinių rodiklių
pasiekimais, tiesiogiai atspindi Sanglaudos politikos tikslų pasiekimo lygį. 1 lentelėje yra pateikiama informacija apie pagrindinių rodiklių pasiekimus
įgyvendinant EAVP. Pateikti pagrindiniai rodikliai atitinka 2009 m. liepos mėnesio Europos Komisijos patvirtinto Darbo dokumento Nr. 7 priede Nr. 1
pateiktus rodiklius, jų matavimo vienetus bei apibrėžimus. Informacija apie stebėsenos rodiklių pasiekimus įgyvendinant EAVP, kurie neatitinka
Darbinio dokumento Nr. 7 Priede Nr. 1 pateiktų rodiklių, pateikiama ataskaitos 3 dalyje „Įgyvendinimas pagal prioritetus“.
1 lentelė. Pagrindinių rodiklių pasiekimai įgyvendinant EAVP
Rodikliai
(1) Sukurtų darbo vietų skaičius3

Pasiekimas

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0

0

63

126

422

1816

3703

6845

2015
13428,1
64

Tikslas
Pradinis taškas
4

(4) MTTP projektų skaičius

Pasiekimas

2

13428,16
NA

NA
0

0

196

363

468

569

1530

1526

1440

Tikslas

1440
880

Pradinis taškas

78

(5) Bendradarbiavimo tarp įmonių
ir tyrimų institucijų projektų
skaičius5

Pasiekimas

0

(6) Sukurta darbo vietų mokslinių

Pasiekimas

0

0

4

8

22

32

31

28

Tikslas
Pradinis taškas

Iš viso2

28
NA

NA
0

0

63

126

133

202

299

542

2100

2100

Stulpelyje „Iš viso“ eilutėje „Pasiekimas“ nurodoma rodiklio pasiekimo reikšmė, apskaičiuota akumuliuotu būdu iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, tačiau neįskaičiuojant
pradinės situacijos reikšmių. Stulpelyje „Iš viso“ eilutėje „Tikslas“ EAVP suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė.
3
Šio rodiklio pasiekimai apima 6 pagrindinio rodiklio „Sukurta darbo vietų mokslinių tyrimų srityje“ (2100 vnt.) pasiekimus bei Ūkio ministerijos (toliau – ŪM) administruojamo 2
prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonių įgyvendinimo stebėsenai EAVP priede nustatytų papildomų (nacionalinių) rodiklių pasiekimus
(11 328,16 vnt.). Kadangi šis rodiklis nėra nustatytas EAVP, tai eilutėse „Tikslas“ ir „Pradinis taškas“ nurodoma „NA“ (nėra duomenų).
4
Šio rodiklio pasiekimai yra nurodyti remiantis 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ 1, 3 ir 4 uždavinių
projektų finansavimo ir administravimo sutartyse numatytomis pagrindinio rodiklio „MTTP projektų skaičius“ reikšmėmis (atitinkamai 49+1335+56).
5
Nurodomas pagal VP2-1.4-ŪM-01-K priemonę „Inoklaster LT“ (17 vnt.) ir VP2-1.4-ŪM-02-K priemonę „Inoklaster LT+“ (11 vnt.) pasirašytų projektų finansavimo ir
administravimo sutarčių skaičius.

Rodikliai

2007

tyrimų srityje

6

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6507

Tikslas
Pradinis taškas

0

(7) Tiesioginio finansavimo
mažoms ir vidutinėms įmonėms
(toliau MVĮ) projektų skaičius8

Pasiekimas

0

Pradinis taškas

0

(8) Paremtų naujai sukurtų įmonių
skaičius10

Pasiekimas

0

0

484

544

773

1065

1512

1509

1454

Tikslas

(10) Pritraukta privačių investicijų
(mln. eurų)

0

0

1

168

301

312

333

333

(13) Transporto projektų skaičius

6

333
10011

Tikslas
Pradinis taškas

0

Pasiekimas

0

0

52,19

180,70

331,98

667,72

819,51

998,95

1908,31

1908,31
980

Pradinis taškas

0

Pasiekimas

0

0

16

86

105

160

165

165

165

Tikslas
13

14549
1000

Tikslas
(11) Informacinės visuomenės
plėtros projektų skaičius12

Iš viso2

165
100

Pradinis taškas

19

Pasiekimas

0

16

90

169

222

279

341

341

344

344

Pasiekimo reikšmės nurodytos pagal 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ 1, 3 ir 4 uždavinių pasiekimus,
kurie renkami remiantis EAVP prieduose priemonių įgyvendinimo stebėsenai nustatytais papildomais rodikliais (Švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ŠMM) (786 vnt.) ir ŪM
(1314 vnt.).
7
Tikslas yra nustatytas tik ŠMM administruojamo EAVP 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ 1 uždavinio
įgyvendinimo stebėsenai.
8
Šio rodiklio pasiekimas nurodomas remiantis 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ 1 uždavinio produkto rodiklio „Projektų, skirtų verslo
produktyvumui didinti, įskaitant MVĮ projektus“ pogrupio „iš jų MVĮ“ reikšmėmis (t. y. pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių skaičius).
9
2016 m. buvo nutrauktos dvi sutartys, todėl rodiklio reikšmė sumažėjo.
10
Pasiekimai nurodomi remiantis VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros pateiktais duomenimis.
11
Tikslas ir pradinė reikšmė nustatyti tik 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ 4 uždavinio įgyvendinimo
stebėsenai.
12
Rodiklio pasiekimai nurodyti pagal 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių.
13
Transporto projektų skaičius nurodomas pagal pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių, įgyvendinant 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ 35 uždavinius ir 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ 1-4 uždavinius.

Rodikliai

2007

2008

2009

323,39

773,91

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tikslas14
Pradinis taškas
(16) Nutiesta naujų ir rekonstruota
esamų automobilių kelių, įskaitant
TEN-T tinklo automobilių kelius
(km)15
(19) Nutiesta naujų ir rekonstruota
esamų geležinkelių kelių, įskaitant
TEN-T tinklo geležinkelių kelius
(km)16

14

Pasiekimas

NA
0

1059,31 1289,90 1368,80 1473,44 1582,02 1659,61

Tikslas

1659,01
1539

Pradinis taškas

0

Pasiekimas

0

Tikslas
Pradinis taškas

Iš viso2
NA

0

0

0,98

1,01

1,13

40,01

175,86

444,98

444,98
385

0

Tikslas ir pradinis taškas nenurodomas, nes EAVP nustatytas tikslas ir pradinis taškas yra skirtas tik 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ 3 uždaviniui.
Pasiekimo duomenys yra nurodomi susumavus 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ 4 uždavinio ir 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ 1 ir 4 uždavinių
pasiekimus.
16
Pasiekimo duomenys yra nurodomi susumavus 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ 4 uždavinio ir 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ 1 uždavinio
pasiekimus.
15

2 lentelė. Pagrindinių rodiklių planuojamų ir pasiektų reikšmių santykis
EAVP numatyta
pasiekti rodiklio
reikšmė

Pasiekta rodiklio
reikšmė

Rodiklio
pasiekimas (proc.)

(1) Sukurtų darbo vietų skaičius

NA

13428,16

NA

(4) MTTP projektų skaičius

880

1440

163,64

(5) Bendradarbiavimo tarp įmonių
ir tyrimų institucijų projektų
skaičius
(6) Sukurta darbo vietų mokslinių
tyrimų srityje

NA

28

NA

650

2 100

323,07

(7) Tiesioginio finansavimo MVĮ
projektų skaičius

1000

1454

145,4

(8) Paremtų naujai sukurtų įmonių
skaičius

100

333

333

(10) Pritraukta privačių investicijų
(mln. eurų)

980

1908,31

194,73

(11) Informacinės visuomenės
plėtros projektų skaičius

100

165

165

(13) Transporto projektų skaičius

NA

344

NA

(13 a) Nutiesta naujų ir
rekonstruota esamų automobilių
kelių, įskaitant TEN-T tinklo
automobilių kelius (km)
(13 b) Nutiesta naujų ir
rekonstruota esamų geležinkelių
kelių, įskaitant TEN-T tinklo
geležinkelių kelius (km)

1539

1659,01

107,78

385

444,98

115,58

Rodiklio pavadinimas

(1) Sukurtų darbo vietų skaičius. Buvo sukurta 13428,16darbo vietų. Šie pasiekimai yra
nurodyti susumuojant 6 rodiklio „Sukurta darbo vietų mokslinių tyrimų srityje“ pasiekimus (2100
vnt.) bei EAVP priede nustatyto papildomo rodiklio „Sukurtos arba išsaugotos darbo vietos“
pasiekimus (11 328,16 vnt.). Pastarasis papildomas rodiklis yra naudojamas Ūkio ministerijos
administruojamų 2 prioriteto priemonių įgyvendinimo stebėsenai. Minėtos priemonės yra skirtos
didinti įmonių produktyvumą ir gyvybingumą, skatinti jų verslumą. Įgyvendinant šias priemones,
skaičiuojamos darbo vietos, sukurtos projektų veiklų vykdymo metu ir išlaikytos mažiausiai
vienerius metus (ar ilgiau) po projektų užbaigimo.
(4) MTTP projektų skaičius. EAVP suplanuota įgyvendinti 880 MTTP projektų. Pasirašytos
1440 moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai (toliau – MTTP) skirtų projektų finansavimo ir
administravimo sutartys, kas sudaro 163,64proc. nuo EAVP plano. Minėtas skaičius apima MTTP
infrastruktūros, MTTP veiklų, MTTP galimybių studijas ir inovacijų aplinkos gerinimo projektus,
kurie skaičiuojami pagal EAVP nustatytus rodiklius. Šie projektai finansuojami pagal 1 prioritetą,
kuriuo siekiama sustiprinti viešą MTTP bazę, tokiu būdu padidinant viešo sektoriaus MTTP veiklos
efektyvumą ir prieinamumą įmonėms; padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje;
pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpė, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP
srityje. Detalesnę informaciją apie pasiektą pažangą įgyvendinant MTTP projektus žr. Ataskaitos
3.1.1 ir 3.1.2 dalyse.

(5) Bendradarbiavimo tarp įmonių ir tyrimų institucijų projektų skaičius. Įgyvendinti 28

bendradarbiavimo tarp įmonių ir tyrimų institucijų projektai. Šis skaičius nurodomas remiantis
projektų finansavimo ir administravimo sutartimis, pasirašytomis įgyvendinant Ūkio ministerijos
administruojamas 1 prioriteto 4 uždavinio priemones. Konkurso būdu įgyvendinant priemonę
„Inoklaster LT“ buvo vykdoma 17 bendradarbiavimo tarp įmonių ir tyrimų institucijų projektų, o
įgyvendinant konkursinę priemonę „Inoklaster LT+“ buvo vykdoma 11 tokių projektų. Šių
priemonių ir jų lėšomis finansuojamų projektų tikslas – skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų
ir sektorių bendradarbiavimą, didinti jų tarptautinį konkurencingumą, sukuriant reikiamą
infrastruktūrą žinių ir technologijų sklaidai užtikrinti. Detalesnę informaciją apie pasiektą pažangą
įgyvendinant šiuos projektus žr. Ataskaitos 3.1.2 dalyje.
(6) Sukurta darbo vietų mokslinių tyrimų srityje. EAVP suplanuota sukurti 650 darbo
vietų mokslinių tyrimų srityje įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
administruojamą 1 prioriteto 1 uždavinį. Įgyvendinant šį uždavinį projektų įgyvendinimo metu buvo
sukurta 786 nuolatinė arba laikina darbo vieta mokslininkams arba pagalbiniam personalui, kuris
tiesiogiai dalyvavo MTTP veikloje. Taip pat įskaičiuoti įgyvendinant Lietuvos Respublikos ūkio
ministerijos administruojamus 1 prioriteto 3 ir 4 uždavinius pasiekti rezultatai, skaičiuojami
naudojant EAVP priede nustatytus nacionalinius papildomus rodiklius. Pagal šiuos uždavinius buvo
sukurta 1314 tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos. Įgyvendinant projektus, kurių metu buvo
sukurtos darbo vietos mokslinių tyrimų srityje, yra siekiama šių uždavinių: sustiprinti viešą MTTP
bazę, tokiu būdu padidinant viešo sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmonėms;
padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje; pagerinti žinių ir technologijų sklaidos
terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP srityje. Detalesnę informaciją apie pasiektą
pažangą įgyvendinant šiuos projektus žr. Ataskaitos 3.1.1 ir 3.1.2 dalyse.
(7) Tiesioginio finansavimo MVĮ projektų skaičius. Buvo pasirašyta 1454 tiesioginio
finansavimo mažoms ir vidutinėms įmonėms skirtų projektų finansavimo ir administravimo
sutarčių. Šie pasiekimai renkami naudojant EAVP nustatyto pasiekti produkto rodiklio „Projektų,
skirtų verslo produktyvumui didinti, įskaitant MVĮ projektus“ pogrupį „iš jų MVĮ“ (EAVP
suplanuota įgyvendinti 1000 projektų). Tiesioginio finansavimo mažoms ir vidutinėms įmonėms
projektai yra finansuojami 2 prioriteto 1 uždavinio lėšomis. Detalesnę informaciją apie pasiektą
pažangą įgyvendinant šiuos projektus žr. Ataskaitos 3.2.1 dalyje.
(8) Finansuotų naujai sukurtų įmonių skaičius. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos ūkio
ministerijos administruojamų 1 prioriteto ir 2 prioriteto projektus buvo finansuota 333 naujai
sukurtų įmonių. Šie pasiekimai nurodomi remiantis VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros
duomenimis. Vadovaujantis Lietuvos teisės aktais, nauja įmone laikoma įmonė, sukurta ne vėliau
kaip per 2 metus nuo jos sukūrimo. Detalesnę informaciją apie pasiektą pažangą įgyvendinant šiuos
projektus žr. Ataskaitos 3.1.2 ir 3.2 dalyse.
(10) Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų). Įgyvendinant projektus pritraukta
1908,31mln. eurų privačių investicijų, o tai sudaro 194,73proc. nuo EAVP plano. EAVP suplanuota
pritraukti 980 mln. eurų privačių investicijų. Privačios investicijos daugeliu atvejų suprantamos
kaip projektų vykdytojų nuosavas įnašas į tinkamas ir netinkamas projekto išlaidas. Pasiekimai yra
skaičiuojami pagal EAVP nustatytus rodiklius, skirtus 1 prioriteto 3 uždaviniui, 2 prioriteto 1
uždaviniui, 3 uždaviniui ir 4 uždaviniui, taip pat 4 prioriteto 1 uždaviniui. Daugiau informacijos
apie pasiektą pažangą atitinkamai galima rasti Ataskaitos 3.1.2, 3.2.1 ir 3.4.1 dalyse.
(11) Informacinės visuomenės plėtros projektų skaičius. Įgyvendinant 3 prioritetą buvo
pasirašytos 165 informacinės visuomenės plėtros projektų finansavimo ir administravimo sutartys,
tai sudaro 165 proc. nuo EAVP plano. EAVP suplanuota įgyvendinti 100 informacinės visuomenės
plėtros projektų. Šie projektai yra skirti plėtoti elektroninius sprendimus didinant viešojo sektoriaus
institucijų efektyvumą, sukurti tolygią ir saugią elektroninių tinkle infrastruktūrą šalyje. Detalesnę
informaciją apie pasiektą pažangą įgyvendinant informacinės visuomenės projektus žr. Ataskaitos
3.3.1 dalyje.
(13) Transporto projektų skaičius. Pasirašytos 344 transporto projektų finansavimo ir
administravimo sutartys. Šie projektai finansuojami Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos

administruojamų 4 prioriteto ir 5 prioriteto lėšomis. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
administruojamo 4 prioriteto lėšomis finansuojamų projektų uždaviniai yra: eismo saugos
inžinerinių priemonių diegimas; valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros
techninių parametrų gerinimas; regioninės vandens transporto infrastruktūros plėtra. 5 prioriteto
lėšomis finansuojamų projektų uždaviniai yra: nepakankamų sausumo transporto infrastruktūros
jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimas, TEN-T tinklo
pritaikymas augančiam eismo intensyvumui; svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos jūrų
uosto – potencialo geresnis panaudojimas ir konkurencingumo didinimas; tarptautinių oro uostų
infrastruktūros pajėgumo išvystymas; transporto avaringumo ir grūsčių TEN-T tinkle mažinimas.
Detalesnę informaciją apie pasiektą pažangą įgyvendinant transporto projektus žr. Ataskaitos 3.4.2
ir 3.5.1 dalyse.
(13 a) Nutiesta naujų ir rekonstruota esamų automobilių kelių, įskaitant TEN-T tinklo
automobilių kelius (km). Įgyvendinant Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
administruojamus transporto projektus buvo nutiesta 1659,01 km naujų arba rekonstruota esamų
automobilių kelių (iš kurių 391,53 km TEN-T tinklo automobilių kelių). Tai sudaro 107,78 proc.
nuo EAVP plano. EAVP suplanuota nutiesti arba rekonstruoti 1539 km automobilių kelių, įskaitant
TEN-T tinklo kelius (315 km). Pasiekimai skaičiuojami pagal EAVP nustatytą pasiekti produkto
rodiklį, skirtą 4 prioriteto 4 uždavinio bei 5 prioriteto 1 uždavinio ir 4 uždavinio stebėsenai.
Detalesnę informaciją apie šio rodiklio pasiekimus žr. Ataskaitos 3.4.2 ir 3.5.1 dalyse.
(13 b) Nutiesta naujų ir rekonstruota esamų geležinkelių kelių, įskaitant TEN-T tinklo
geležinkelių kelius (km) 17 . Įgyvendinant Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
administruojamus transporto projektus buvo nutiesta 444,98 km naujų arba rekonstruota esamų
geležinkelių kelių, įskaitant TEN-T tinklo geležinkelių kelius (409,61 km). Tai sudaro beveik
115,58 proc. nuo EAVP plano. EAVP suplanuota nutiesti naujų arba rekonstruoti esamų 385 km
geležinkelių kelių (iš jų 350 km TEN-T tinklo kelių). Pasiekimai skaičiuojami pagal EAVP
nustatytą pasiekti produkto rodiklį, skirtą 4 prioriteto 4 uždavinio bei 5 prioriteto 1 uždavinio
stebėsenai. Detalesnę informaciją apie šio rodiklio pasiekimus žr. Ataskaitos 3.4.2 ir 3.5.1 dalyse.
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Pasiekimo duomenys yra nurodomi susumavus 4 prioriteto 4 uždavinio ir 5 prioriteto 1 uždavinio pasiekimus.

2.1.2. Finansinis įgyvendinimas
EAVP įgyvendinimo finansinė informacija pateikiama kaupiamuoju būdu pagal EAVP
įgyvendinimo prioritetus kaupiamuoju būdu nuo programavimo laikotarpio pradžios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos (2015 m. gruodžio 31 d.).
3 lentelė. Informacija apie EAVP finansinis įgyvendinimas (eurais)
Bendras EAVP
ES įnašo Bendra investicijų
finansavimas (ES ir (viešojo ar gavėjų sumokėta
nacionalinis)
bendrojo)
finansavimo
apskaičiavi
reikalavimus
mo
atitinkančiųjų
pagrindas
patvirtintųjų
išlaidų suma
a
b
c

1 prioritetas:
„Ūkio konkurencingumui ir
ekonomikos augimui skirti
moksliniai tyrimai ir
technologinė plėtra“
Europos regioninės plėtros
fondas
2 prioritetas:
„Verslo produktyvumo
didinimas ir aplinkos verslui
gerinimas“
Europos regioninės plėtros
fondas
3 prioritetas:
„Informacinė visuomenė
visiems“
Europos regioninės plėtros
fondas
4 prioritetas:
„Esminė ekonominė
infrastruktūra“
Europos regioninės plėtros
fondas
5 prioritetas:
„Transeuropinių transporto
tinklų plėtra“
Sanglaudos fondas
6 prioritetas:
„Techninė parama EAVP
įgyvendinti“
Sanglaudos fondas
Iš viso:

Atitinkamas
viešasis įnašas

Įgyvendini
mas (proc.)

d

e=c/a (jei
bendros
išlaidos)
arba d/a
(jei
viešosios
išlaidos)

602.458.076,00

bendrasis

644.921.703,80

541.223.728,66

107,0%

705.572.640,00

bendrasis

932.485.383,37

619.753.079,59

132,2%

282.455.148,00

viešasis

280.274.882,24

280.274.882,24

99,2%

690.304.400,00

bendrasis

855.658.922,40

685.301.423,72

124,0%

1.306.669.993,00

bendrasis

1.355.629.226,78

1.250.551.905,11

103,7%

32.817.728,00

viešasis

30.584.462,03

30.584.462,03

93,2%

4.099.554.580,62

3.407.689.481,35

113,2%

3.620.277.985,00

1 paveikslas. EAVP įgyvendinimo analizė įgyvendinimas pagal VP suplanuotas ir faktiškai
panaudotas lėšas (mln. eurų (proc.), ES ir nacionalinės lėšos)

3 620,3
(100%)

Suplanuota VP

4 099,6
(113%)

Deklaruota

EAVP įgyvendinimui iš viso buvo suplanuota 3.620,28 mln. eurų ES struktūrinių fondų ir
nacionalinių lėšų. Deklaruotų Europos Komisijai tinkamų išlaidų suma sudarė 4.099,6 mln. eurų,
113,2 proc. EAVP finansiniame plane numatytos tinkamų išlaidų sumos.
ES fondų lėšų panaudojimas buvo stebimas pagal 2009 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtiną ES fondų lėšų naudojimo planą 2008–2015 m., kuriame pagal veiksmų programas,
veiksmų programų prioritetus bei už veiksmų programų prioritetų įgyvendinimą atsakingus
valstybės biudžeto asignavimų valdytojus, buvo nustatyta siektina (įvertinus maksimalias institucijų
galimybes panaudoti ES fondų lėšas) ir kritinė (minimalus leistinas ES fondų lėšų panaudojimo
lygis atitinkamuose prioritetuose sudarytas siekiant išvengti N+2 taisyklės pažeidimo) pripažintų
deklaruotinomis ES fondų lėšų suma pagal metus ir kurio pagrindinis tikslas buvo užtikrinti, kad
2007–2013 m. veiksmų programoms numatytos ES fondų lėšos nebūtų prarastos pagal Reglamento
1083/2006 93 straipsnį. 2012 m. ES fondų lėšų naudojimo planas buvo iš esmės atnaujintas,
atsižvelgiant į veiksmų programų įgyvendinimo eigą. Paskutinį kartą šis planas buvo keistas 2014
m., atsižvelgiant į 2007–2013 metų veiksmų programų ir jų priedų finansinių planų pakeitimus,
kuriais ES fondų lėšos buvo perskirstytos tarp veiksmų programų prioritetų ir (arba) ministerijų.
Informacija apie ES fondų lėšų naudojimo plano vykdymą įgyvendinant EAVP 2009–2015 m.
laikotarpiu pateikiama 2 ir 3 paveiksle. 2 paveiksle pateikiamos Europos regioninės plėtros fondo
(toliau – ERPF) lėšų naudojimas, o 3 paveiksle – SF lėšų naudojimas.

2 paveikslas. EAVP ES fondų lėšų naudojimo plano ir N+2 taisyklės vykdymas 2009–2015 m.
(ERPF lėšos, mln. eurų)

3 paveikslas. EAVP ES fondų lėšų naudojimo plano ir N+2 taisyklės vykdymas 2009–2015 m. (SF
lėšos, mln. eurų)

Iki 2014 m. EAVP prioritetai finansuojami iš ERPF atsiliko nuo numatomo įgyvendinimo
plano, tačiau 2015 m. jį pasivijo. Nors ir didesnį laiko tarpą faktinis ERPF lėšų panaudojimas
atsiliko nuo kritinio lėšų naudojimo plano, rizikos, kad lėšos nebus panaudotos laiku nebuvo.
Siektiną lėšų panaudojimą padėjo užtikrinti ministerijų ir kitų valstybės institucijų, pagal
kompetenciją atsakingų už iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, vykdoma
nuolatinė įgyvendinamų projektų stebėsena ir esant poreikiui nutraukiamos projektų finansavimo ir
administravimo sutartys bei perskirstomos lėšos kitiems projektams. Taip pat pagal EAVP
prioritetus, finansuojamus ERPF lėšomis, buvo sukauptas nacionalinis viešųjų ir privačių lėšų
perteklius, kuris ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 19 proc. nuo visų EAVP skirtų lėšų. Šis nacionalinių
lėšų perteklius sumažino rizikas prarasti lėšas skirtas EAVP prioritetams, finansuojamiems ir ERPF
lėšų.
Pagal EAVP prioritetą, finansuojamą Europos sanglaudos fondo (toliau SF) lėšomis, ES
fondų lėšų naudojimas pasiekė siektiną ir kritinį planą dar 2014 m. Plano laikytis pavyko ir 2015 m.
Užtikrinti siektiną lėšų panaudojimą padėjo nuolatinė projektų, finansuojamų SF lėšomis, stebėsena
ir lėšų perskirstymas kitiems projektams, atsiradus sutaupymams ar nutraukus projektų finansavimo
ir administravimo sutartis.

2.1.3. Informacija apie ES lėšų panaudojimą pagal Įgyvendinimo reglamento 1828/2006
II priedo C dalyje nurodytą pasiskirstymą
4 lentelė. Informacija apie ES lėšų panaudojimą (eurais)
Prioritetinės
srities kodas

Finansavimo
formos
kodas

Teritorija

02 MTTP
infrastruktūra
(įskaitant pačią
įmonę, prietaisus
ir didelės spartos
kompiuterių
tinklus,
jungiančius
mokslinių tyrimų
centrus) ir
konkrečios
technologijos
kompetencijos
centrai

01
Negrąžintina
pagalba

Kaimo
18 Švietimas
gyvenamoji
22 Kitos
vietovė
nenurodytos
paslaugos

LT

2992443,45

LT

2003527,16

Miesto
16 Nekilnojamojo
gyvenamoji turto, nuomos ir
vietovė
verslo paslaugos

LT

32175392,88

18 Švietimas
22 Kitos
nenurodytos
paslaugos

LT
LT

229286985,28
29417160,53

Netaikytina

18 Švietimas

LT

44505242,22

03 Technologijų
perdavimas ir
mažųjų ir
vidutinių įmonių
(MVĮ), mažų
įmonių ir kitų
įmonių bei
universitetų, visų
rūšių aukštesniojo
švietimo įstaigų,
regionų valdžios
institucijų,
mokslinių tyrimų
centrų ir mokslo
bei technologijų
polių (mokslo ir
technologijų
parkų,
technopolių ir
t. t.)
bendradarbiavimo
tinklų
tobulinimas

01
Negrąžintina
pagalba

Kaimo
gyvenamoji
vietovė
Miesto
gyvenamoji
vietovė

22 Kitos
nenurodytos
paslaugos
06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys

LT

188244,31

LT

335957,17

10 Paštas ir
telekomunikacijos

LT

267412,09

22 Kitos
nenurodytos
paslaugos

LT

11220136,49

03 Maisto
produktų ir
gėrimų gamyba
10 Paštas ir
telekomunikacijos

LT

157248,20

LT

605.309,97

22 Kitos
nenurodytos
paslaugos

LT

3896696,81

04 Parama
MTTP, visų
pirma MVĮ
(įskaitant
galimybę
naudotis MTTP
paslaugomis
mokslinių tyrimų

01
Negrąžintina
pagalba

Kaimo
03 Maisto
gyvenamoji produktų ir
vietovė
gėrimų gamyba

LT

448248,95

06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys

LT

224503,00

Netaikytina

Ekonominės
veiklos kodas

Vietovė

Skirto finansavimo ES
lėšų suma (eurais)

centruose)

10 Paštas ir
telekomunikacijos

LT

21402,54

21 Su aplinka
susijusi veikla

LT

35794,70

22 Kitos
nenurodytos
paslaugos

LT

557895,17

LT

47490,76

04 Tekstilės ir
tekstilės gaminių
gamyba

LT

827379,54

05 Transporto
įrangos gamyba

LT

348750,52

06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys

LT

6716129,78

10 Paštas ir
telekomunikacijos

LT

1214523,20

11 Transportas
13 Didmeninė ir
mažmeninė
prekyba
19 Žmonių
sveikatos
priežiūros veikla
21 Su aplinka
susijusi veikla

LT
LT

17346,89
293740,85

LT

108336,38

LT

47374,32

22 Kitos
nenurodytos
paslaugos

LT

33830309,10

03 Maisto
produktų ir
gėrimų gamyba
06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys

LT

33876,49

LT

618728,19

10 Paštas ir
telekomunikacijos

LT

32933,40

19 Žmonių
sveikatos
priežiūros veikla
22 Kitos
nenurodytos
paslaugos

LT

8594,30

LT

3563362,02

LT

9081928,48

Miesto
03 Maisto
gyvenamoji produktų ir
vietovė
gėrimų gamyba

Netaikytina

05 Aukšto lygio
paramos
bendrovėms ir

01
Negrąžintina
pagalba

Kaimo
16 Nekilnojamojo
gyvenamoji turto, nuomos ir
vietovė
verslo paslaugos

bendrovių
grupėms
paslaugos

04 Kitos
finansavimo
formos

Miesto
16 Nekilnojamojo
gyvenamoji turto, nuomos ir
vietovė
verslo paslaugos

LT

24025390,22

Netaikytina

16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos

LT

3760606,37

Miesto
16 Nekilnojamojo
gyvenamoji turto, nuomos ir
vietovė
verslo paslaugos

LT

1274675,86

22 Kitos
nenurodytos
paslaugos

LT

295871,38

16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos

LT

2456690,60

17 Viešasis
administravimas

LT

36072287,73

Kaimo
22 Kitos
gyvenamoji nenurodytos
vietovė
paslaugos

LT

6811065,58

Miesto
05 Transporto
gyvenamoji įrangos gamyba
vietovė

LT

275294,58

06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys

LT

18224067,23

22 Kitos
nenurodytos
paslaugos

LT

25466565,04

06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys

LT

5696185,53

22 Kitos
nenurodytos
paslaugos

LT

2957890,15

Kaimo
03 Maisto
gyvenamoji produktų ir
vietovė
gėrimų gamyba

LT

2833014,45

05 Transporto
įrangos gamyba

LT

1818438,04

06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys

LT

34527057,34

11 Transportas
16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos

LT
LT

63124,11
224043,25

Netaikytina

07 Investicijos į
bendroves,
tiesiogiai
susijusias su
moksliniais
tyrimais ir
inovacijomis
(novatoriškos
technologijos,
naujų bendrovių
prie universitetų
steigimas, esami
MTTP centrai ir
bendrovės ir t. t.).

01
Negrąžintina
pagalba

Netaikytina

08 Kitos
investicijos į
bendroves

01
Negrąžintina
pagalba

22 Kitos
nenurodytos
paslaugos

LT

9259670,65

LT

24990,87

03 Maisto
produktų ir
gėrimų gamyba
04 Tekstilės ir
tekstilės gaminių
gamyba

LT

5301001,84

LT

1050240,10

05 Transporto
įrangos gamyba

LT

625693,23

06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys

LT

82248844,59

10 Paštas ir
telekomunikacijos

LT

423901,53

11 Transportas
12 Statyba
13 Didmeninė ir
mažmeninė
prekyba
14 Viešbučiai ir
restoranai

LT
LT
LT

1316344,76
250508,70
43383,29

LT

27489,29

15 Finansinis
tarpininkavimas

LT

1511243,19

16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos

LT

4764609,41

18 Švietimas
19 Žmonių
sveikatos
priežiūros veikla
22 Kitos
nenurodytos
paslaugos

LT
LT

104142,75
29574,56

LT

21347040,58

03 Maisto
produktų ir
gėrimų gamyba
04 Tekstilės ir
tekstilės gaminių
gamyba

LT

2356886,48

LT

105262,32

06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys

LT

5563262,32

10 Paštas ir
telekomunikacijos

LT

88595,35

Miesto
01 Žemės ūkis,
gyvenamoji medžioklė ir
vietovė
miškininkystė

Netaikytina

09 Kitos
priemonės,
skirtos skatinti
mokslinius
tyrimus ir
inovacijas bei
verslumą MVĮ

01
Negrąžintina
pagalba

11 Transportas
12 Statyba
15 Finansinis
tarpininkavimas

LT
LT
LT

154279,48
32190,41
28923,74

16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos

LT

769101,04

22 Kitos
nenurodytos
paslaugos

LT

2131193,18

LT

653964,11

04 Tekstilės ir
tekstilės gaminių
gamyba

LT

243388,44

05 Transporto
įrangos gamyba

LT

12418,62

06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys

LT

2202399,28

12 Statyba
21 Su aplinka
susijusi veikla

LT
LT

12507,64
18772,25

22 Kitos
nenurodytos
paslaugos

LT

598756,02

LT

1973265,91

04 Tekstilės ir
tekstilės gaminių
gamyba

LT

1692989,05

05 Transporto
įrangos gamyba

LT

233401,23

06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys

LT

10517081,22

09 Vandens
rinkimas,
valymas ir
paskirstymas
10 Paštas ir
telekomunikacijos

LT

43225,87

LT

253711,63

11 Transportas
12 Statyba
14 Viešbučiai ir
restoranai

LT
LT
LT

275256,00
550003,93
159860,14

Kaimo
03 Maisto
gyvenamoji produktų ir
vietovė
gėrimų gamyba

Miesto
03 Maisto
gyvenamoji produktų ir
vietovė
gėrimų gamyba

Netaikytina

10 Telefoninio
ryšio
infrastruktūros
(įskaitant
plačiajuosčio
interneto tinklus)
11 Informacijos ir
ryšio
technologijos
(prieiga,
saugumas,
sąveika, rizikos
prevencija,

16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos

LT

33452,10

22 Kitos
nenurodytos
paslaugos

LT

11542836,71

23 Netaikytina

LT

12253,27

03 Maisto
produktų ir
gėrimų gamyba
04 Tekstilės ir
tekstilės gaminių
gamyba

LT

471574,87

LT

745202,72

05 Transporto
įrangos gamyba

LT

112793,03

06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys

LT

2236307,98

11 Transportas
12 Statyba
14 Viešbučiai ir
restoranai

LT
LT
LT

31046,98
57015,03
32284,73

16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos

LT

3998,67

17 Viešasis
administravimas

LT

3299411,13

22 Kitos
nenurodytos
paslaugos

LT

14197818,35

23 Netaikytina

LT

282057406,23

02 Pagalba
(paskolos,
palūkanų
subsidijos,
garantijos)

Netaikytina

01
Negrąžintina
pagalba

Kaimo
10 Paštas ir
gyvenamoji telekomunikacijos
vietovė

LT

51422473,36

01
Negrąžintina
pagalba

Miesto
16 Nekilnojamojo
gyvenamoji turto, nuomos ir
vietovė
verslo paslaugos

LT

11970223,91

Netaikytina

LT

6745406,39

16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos

moksliniai
tyrimai,
inovacijos,
e. turinys ir t. t.)
13 Paslaugos ir
taikomosios
programos
piliečiams
(e. sveikata,
e. vyriausybė,
e. mokymasis,
e. įtrauktis ir t. t.)

16 Geležinkeliai

17 Geležinkeliai
(TEN-T)

18 Mobilūs
geležinkelio
aktyvai
21 Greitkeliai
(TEN-T)

22 Nacionaliniai
keliai
23 Regioniniai
(vietos) keliai

25 Miesto
transportas

01
Negrąžintina
pagalba

Kaimo
16 Nekilnojamojo
gyvenamoji turto, nuomos ir
vietovė
verslo paslaugos

LT

48057,32

Miesto
16 Nekilnojamojo
gyvenamoji turto, nuomos ir
vietovė
verslo paslaugos

LT

99448818,77

Netaikytina

16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos

LT

66104267,49

01
Negrąžintina
pagalba

Miesto
gyvenamoji
vietovė

23 Netaikytina
11 Transportas

LT
LT

2224905,07
1468394,87

01
Negrąžintina
pagalba

Netaikytina 11 Transportas
Kaimo
11 Transportas
gyvenamoji
vietovė

LT
LT

21732606,71
66461614,11

Miesto
11 Transportas
gyvenamoji
vietovė

LT

118253739,40

Netaikytina
Netaikytina

11 Transportas
11 Transportas

LT
LT

288580352,20
9482579,94

Kaimo
11 Transportas
gyvenamoji
vietovė

LT

84409704,48

Miesto
11 Transportas
gyvenamoji
vietovė

LT

103119045,60

Netaikytina
Netaikytina

11 Transportas
11 Transportas

LT
LT

339291487,24
281309904,53

Kaimo
11 Transportas
gyvenamoji
vietovė

LT

6578057,31

Miesto
11 Transportas
gyvenamoji
vietovė

LT

851530,98

Netaikytina 11 Transportas
Kaimo
11 Transportas
gyvenamoji
vietovė

LT
LT

910710,82
16483937,44

01
Negrąžintina
pagalba
01
Negrąžintina
pagalba

01
Negrąžintina
pagalba
01
Negrąžintina
pagalba

01
Negrąžintina
pagalba

Miesto
11 Transportas
gyvenamoji
vietovė

LT

90194091,01

LT
LT

7754128,42
297390,09

27 Įvairiarūšis
transportas (TENT)

01
Negrąžintina
pagalba

Netaikytina 11 Transportas
Miesto
11 Transportas
gyvenamoji
vietovė

29 Oro uostai

01
Negrąžintina
pagalba

Kaimo
11 Transportas
gyvenamoji
vietovė

LT

1937863,56

Miesto
11 Transportas
gyvenamoji
vietovė

LT

19389092,66

LT
LT

26523100,52
58743496,83

30 Uostai

01
Negrąžintina
pagalba

Netaikytina 11 Transportas
Miesto
11 Transportas
gyvenamoji
vietovė

31 Vidaus
vandens keliai
(regioniniai ir
vietos)

01
Negrąžintina
pagalba

Kaimo
11 Transportas
gyvenamoji
vietovė

LT

2915652,48

Netaikytina

LT

110186,37

33 Elektros
energija

01
Negrąžintina
pagalba

Kaimo
08 Elektros, dujų,
gyvenamoji garo ir karšto
vietovė
vandens tiekimas

LT

25594182,33

Miesto
08 Elektros, dujų,
gyvenamoji garo ir karšto
vietovė
vandens tiekimas

LT

6805695,42

Netaikytina

08 Elektros, dujų,
garo ir karšto
vandens tiekimas

LT

12851643,45

11 Transportas

35 Gamtinės
dujos

01
Negrąžintina
pagalba

Netaikytina

08 Elektros, dujų,
garo ir karšto
vandens tiekimas

LT

20642129,13

43 Energijos
efektyvumas,
bendra gamyba,
energijos
valdymas

01
Negrąžintina
pagalba

Kaimo
08 Elektros, dujų,
gyvenamoji garo ir karšto
vietovė
vandens tiekimas

LT

458895,08

Miesto
08 Elektros, dujų,
gyvenamoji garo ir karšto
vietovė
vandens tiekimas

LT

64132294,86

08 Elektros, dujų,
garo ir karšto
vandens tiekimas

LT

6298113,74

Kaimo
16 Nekilnojamojo
gyvenamoji turto, nuomos ir
vietovė
verslo paslaugos

LT

4104546,41

Netaikytina

68 Parama
savarankiškam
darbui ir verslo

04 Kitos
finansavimo
formos

kūrimui

Miesto
16 Nekilnojamojo
gyvenamoji turto, nuomos ir
vietovė
verslo paslaugos

Netaikytina

75 Švietimo
infrastruktūra
85 Rengimas,
įgyvendinimas,
stebėsena ir
tikrinimas
86 Vertinimas ir
studijos;
informacija ir
komunikacija

LT

9028901,48

22 Kitos
nenurodytos
paslaugos

LT

5032116,11

16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos

LT

228315,24

22 Kitos
nenurodytos
paslaugos

LT

3262139,57

01
Negrąžintina
pagalba
01
Negrąžintina
pagalba

Netaikytina

18 Švietimas

LT

619445,15

Netaikytina

17 Viešasis
administravimas

LT

29695072,79

01
Negrąžintina
pagalba

Netaikytina

17 Viešasis
administravimas

LT

889389,24

2.1.4. Investicijos pagal tikslines grupes
Netaikoma

2.1.5. Grąžintinos ar pakartotinai panaudotos investicijos
2007–2013 m. programavimo periodo įgyvendinimu metu iki 2016 m. gruodžio 31 d.
grąžintina ir pakartotinai panaudota parama pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą sudarė
17,1 mln. eurų, t.y. 0,4 proc. nuo visos deklaruotos Europos Komisijai Ekonomikos augimo
veiksmų programos tinkamų išlaidų sumos.
Grąžinta ir pakartotinai panaudota lėšų buvo laikotarpiu 2010 – 2016 m., daugiausia per 2014
m. – 7,2 mln. eurų.

2.1.6. Kokybinė analizė
EAVP indėlis didinant užimtumą (darbo vietų kūrimui)
2007–2013 m. ES fondų investicijos (visų veiksmų programų) reikšmingai prisidėjo didinant
užimtumą ir sprendžiant nedarbo problemą Lietuvoje. Remiantis stebėsenos duomenimis, bendrasis
ES fondų lėšų poveikis užimtumui yra daugiau nei 266 tūkst. darbo vietų, kurios buvo tiesiogiai
sukurtos ar išlaikytos finansuotuose projektuose. Grynasis investicijų poveikis užimtumui buvo
apskaičiuotas atlikus 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio užimtumui ir kitiems
Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams vertinimą 18 , taikant ekonometrinio modeliavimo
18

UAB „ESTEP Vilnius“, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio užimtumui ir kitiems Lietuvos ūkio
makroekonominiams rodikliams vertinimas, 2016 m.

analizės metodą. Vertinimo rezultatai rodo, kad dėl ES fondų lėšų 2015 m. Lietuvoje buvo sukurta
ir išlaikyta 33 tūkst. papildomų sąlyginių darbo vietų. Dėl to 2015 m. užimtumo lygis tarp 1564 metų gyventojų buvo 1,4 proc. punktais didesnis, o nedarbo lygis šalyje 2,3 proc. punktais
mažesnis. Didžiausią įtaką užimtumo rodikliams 2007–2013 m. ES fondų intervencijos turėjo
2012 m., kuomet grynasis poveikis užimtumui buvo 40,2 tūkst. papildomai sukurtų ir išsaugotų
darbo vietų. Tai lėmė 1,7 proc. punkto aukštesnį užimtumo lygį tarp 15-64 metų gyventojų ir
2,7 proc. mažesnį nedarbo lygį.
Įgyvendinant EAVP buvo kuriamos tiesioginės ir netiesioginės darbo vietos. Tiesioginės
darbo vietos – tai darbo vietos, kurios buvo planuotos kaip tiesioginė ES fondų intervencijų
įgyvendinimo pasekmė. Informacija apie tiesiogiai projektuose sukurtas ar išlaikytas darbo vietas
buvo renkama, vykdant finansuotų projektų stebėseną. Remiantis stebėsenos duomenimis, iš viso
įgyvendinant EAVP iki 2015 m. pabaigos buvo sukurtos 8444,16 tiesioginės darbo vietos, iš jų
1982 darbo vietos – mokslinių tyrimų srityje. Prie šių rezultatų pasiekimo daugiausiai prisidėjo
pirmieji du EAVP prioritetai: „Ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė
plėtra“ ir „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“. Pagal pirmąjį prioritetą
darbo vietos buvo kuriamos įgyvendinimo metu (statant mokslinių tyrimų infrastruktūrą, aprūpinant
ją reikiama įranga, baldais ir t.t.), o sukūrus mokslo darbuotojų poreikius atitinkančią infrastruktūrą
buvo įdarbinti mokslininkai ir kiti tyrėjai. Taip pat pirmojo prioriteto priemonės darbo vietas kūrė
privačiame sektoriuje. Įmonės buvo skatinamos investuoti į inovatyviems gaminiams, paslaugoms
ar procesams kurti reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Investuojant
į šias veiklas reikėjo papildomų tyrėjų. Įgyvendinant 1 prioriteto priemones daugiausiai darbo vietų
sukūrė projektai, vykdyti pagal priemonę „Intelektas LT“, kuri skatino šalies įmones investuoti į
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau MTEP) veiklas. ES struktūrinės poveikio
užimtumui ir kitiems Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams vertinime 19 atlikta įmonių
lygio analizė, išnagrinėjant, kaip pasikeitė tyrėjų darbo vietų skaičius ir jų darbo užmokestis
finansavimą moksliniams tyrimams ir plėtrai gavusiose įmonėse, lyginant su finansavimo šioje
srityje siekusiomis, bet nefinansuotomis įmonėmis, patvirtino reikšmingą ES fondų lėšų efektą
tyrėjų darbo vietų privačiame sektoriuje augimui. Subsidijas gavusiose įmonėse pasibaigus projektų
įgyvendinimui vidutiniškai dirbo 7,1 tyrėjas, o tai yra 2,5 karto daugiau, nei subsidijų negavusiose
įmonėse. Taip pat buvo nustatytas reikšmingas poveikis tyrėjų darbo užmokesčio augimui: subsidiją
MTEP veiklai gavusios įmonės vienam sąlyginiam MTEP darbuotojui per metus vidutiniškai skyrė
13 079,8 eurų daugiau nei būtų skyrusios tuo atveju, jei nebūtų gavusios subsidijos.
Antrasis EAVP prioritetas skatino tiesiogines vidaus ir užsienio investicijas į didelės
pridėtinės vertės gamybos ir didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą. Taip pat
buvo teikiamos paslaugos smulkiems ir vidutiniams subjektams (toliau SVV) ir organizuojami
informaciniai renginiai, skatinantys visuomenės verslumą. Dėl šių investicijų besiplečiantys ir
besisteigiantys verslo subjektai kūrė darbo vietas, taip prisidėdami prie užimtumo didinimo. Taip
pat dalis antrojo prioriteto priemonių buvo skirtos tarptautiškumui ir tarptautiniam žinomumui
didinti bei informacinių technologijų diegimui įmonėse. Tai padidino įmonių eksportą ir apyvartą,
todėl jos turėjo samdyti naujus darbuotojus ir taip prisidėjo prie užimtumo didinimo. Didžioji dalis
naujų darbo vietų buvo sukurta įgyvendinant antrojo prioriteto priemones „Invest LT+“ ir Invest
LT-2“, kurios finansavo tiesiogines užsienio investicijas (toliau TUI) į didelės pridėtinės vertės
gamybos ir didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą. Pagal šias priemones buvo
kuriamos ilgalaikės darbo vietos ir jas buvo įsipareigota išlaikyti ne trumpiau kaip 5 m. po
projekto.20
Analizuojant EAVP poveikį darbo vietų kūrimui, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
poveikio užimtumui ir kitiems Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams vertinime
pabrėžiama, kad didžioji dalis (65 proc.) darbo vietų, sukurtų įgyvendinant EAVP finansuotas
priemones, buvo įmonėse, kurių pagrindinė veikla priskiriama aukštų ir vidutiniškai aukštų
19

Ibid.
UAB „ESTEP Vilnius“, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio užimtumui ir kitiems Lietuvos ūkio
makroekonominiams rodikliams vertinimas, 2016 m.
20

technologijų sektoriams. Todėl daroma išvada, kad ES fondų lėšos reikšmingai prisidėjo prie
aukščiausios kvalifikacijos darbo vietų kūrimo šalyje.
EAVP investicijos turėjo ir netiesioginį poveikį užimtumo augimui. Pagal 4 prioritetą
„Esminė ekonominė infrastruktūra“ ir 5 prioritetą „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ buvo
vykdomos investicijos energetikos ir transporto sektoriuose. Pagal šių prioritetų priemones buvo
finansuojamas stambios infrastruktūros kūrimas ar atnaujinimas. Tai prisidėjo prie darbo vietų
kūrimo, tačiau ne sektoriuose, gavusiuose finansavimą, o kaip netiesioginis efektas paslaugų ir
prekių teikėjų sektoriuose (statybų ir didmeninės prekybos sektoriuose). Pavyzdžiui, įgyvendinant
SF ir ERPF lėšomis finansuotus infrastruktūros plėtros projektus buvo sukurta daug netiesioginių
laikinų darbo vietų statybų sektoriuje. Kaip parodė 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio
užimtumui ir kitiems Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams vertinimo rezultatai, būtent
statybų sektorius trumpalaikėje perspektyvoje (tol, kol buvo finansuojami didieji infrastruktūriniai
projektai) labiausiai pajuto ES struktūrinių investicijų naudą: 2012–2015 m. apie 15–17 proc. visų
darbo vietų statybų sektoriuje buvo sukurta ar išlaikyta netiesiogiai ES struktūrinių fondų lėšomis, o
vidutinis darbo užmokestis šiame sektoriuje dėl investicijų efekto paaugo apie 14 proc. (90,5 eurų).
EAVP indėlis įgyvendinant Lisabonos strategiją
Vadovaujantis Reglamento 1083/2006 9 straipsnio 3 dalies nuostatomis, Lietuvos 2007–2013
metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Konvergencijos tikslui
įgyvendinti 2 priede yra išskirtas ES struktūrinių investicijų panaudojimas Lisabonos strategijos
įgyvendinimo tikslais. Pagal 2007 m. balandžio 26 d. EK sprendimą, patvirtinantį tam tikras
Lietuvos nacionalinio strateginių krypčių plano dalis (CCI 2007LT16UNS001), daugiau nei pusė
2007–2013 m. ES struktūrinių investicijų (54,6 proc.) buvo numatyta sritims, susijusioms su
pagrindiniais atnaujintos Lisabonos strategijos prioritetais. Per visą laikotarpį šiems prioritetams
įgyvendinti panaudota ir deklaruota ES struktūrinių fondų lėšų dalis sudarė 4,009 mlrd. eurų, t. y.
59,17 proc. visų 2007–2013 m. ES struktūrinių investicijų, skirtų Lietuvai.
Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje
Lisabonos strategijos įgyvendinimo tikslams, susijusiems su EAVP finansuojamomis išlaidų
kategorijomis, buvo numatyta 2,621 mlrd. eurų (arba 38,7 proc. visų 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos , skirtos Lietuvai). Per visą laikotarpį panaudota ir EK deklaruota 2,681 mlrd.
eurų suma, t. y. 39,58 proc. visų 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos, skirtos Lietuvai.
Daugiausia EAVP lėšų, įgyvendinant Lisabonos strategijos tikslus, per visą laikotarpį
panaudota ir deklaruota pagal šias išlaidų kategorijas:
 (21) Greitkeliai (TEN-T) – 526.820.237 eurai (7,78 proc. visų 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos, skirtos Lietuvai, arba 17 proc. EAVP lėšų);
 (17) Geležinkeliai (TEN-T) – 473.295.706 eurų (6,99 proc. visų 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos, skirtos Lietuvai, arba 15,27 proc. EAVP lėšų);
 (09) Kitos priemonės, skirtos skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas bei verslumą MVĮ –
334.274.403 euras (4,93 proc. visų 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos, skirtos Lietuvai, arba
10,79 proc. EAVP lėšų);
 (02) MTTP infrastruktūra (įskaitant pačią įmonę, prietaisus ir didelės spartos
kompiuterinius tinklus, jungiančius mokslinių tyrimų centrus) ir konkrečios technologijos
kompetencijos centrai – 340.380.752 eurai (5,02 proc. visų 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos,
skirtos Lietuvai, arba 10,98 proc. EAVP lėšų).
Išsamesnė informacija apie EAVP lėšų panaudojimą Lisabonos strategijos tikslams pateikta 4
paveiksle.

4 paveikslas. EAVP lėšų panaudojimas Lisabonos strategijos tikslams

*Ekonomikos augimo veiksmų programos išlaidų kategorijos, skirtos Lisabonos strategijos
tikslams:
„01“ – MTTP veikla mokslinių tyrimų centruose
„02“ – MTTP infrastruktūra (įskaitant pačią įmonę, prietaisus ir didelės spartos kompiuterių tinklus, jungiančius mokslinių
tyrimų centrus) ir konkrečios technologijos kompetencijos centrai
„03“ – Technologijų perdavimas ir mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), mažų įmonių ir kitų įmonių bei universitetų, visų rūšių
aukštesniojo švietimo įstaigų, regionų valdžios institucijų, mokslinių tyrimų centrų ir mokslo bei technologijų polių (mokslo ir te
„04“ – Finansavimas MTTP, visų pirma MVĮ (įskaitant galimybę naudotis MTTP paslaugomis mokslinių tyrimų centruose)
„05“ – Aukšto lygio finansavimas bendrovėms ir bendrovių grupėms paslaugos
„07“ – Investicijos į bendroves, tiesiogiai susijusias su moksliniais tyrimais ir inovacijomis (novatoriškos technologijos, naujų
bendrovių prie universitetų steigimas, esami MTTP centrai ir bendrovės ir t. t.).
„08“ – Kitos investicijos į bendroves
„09“ – Kitos priemonės, skirtos skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas bei verslumą MVĮ
„10“ – Telefoninio ryšio infrastruktūros (įskaitant plačiajuosčio interneto tinklus)
„11“ – Informacijos ir ryšio technologijos (prieiga, saugumas, sąveika, rizikos prevencija, moksliniai tyrimai, inovacijos,
e. turinys ir t. t.)
„13“ – Paslaugos ir taikomosios programos piliečiams (e. sveikata, e. vyriausybė, e. mokymasis, e. įtrauktis ir t. t.)
„14“ – Paslaugos ir taikomosios programos MVĮ (e. komercija, švietimas ir mokymas, tinklai ir t. t.)
„16“ – Geležinkeliai
„17“ – Geležinkeliai (TEN-T)
„21“ – Greitkeliai (TEN-T)
„22“ – Nacionaliniai keliai
„27“ – Įvairiarūšis transportas (TEN-T)
„29“ – Oro uostai
„30“ – Uostai
„32“ – Vidaus vandens keliai (TEN-T)
„43“ – Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos valdymas
„68“ – Finansavimas savarankiškam darbui ir verslo kūrimui

EAVP indėlis įgyvendinant ES Baltijos jūros regiono strategiją
Nuo Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo pradžios iki 2015 m. gruodžio 31
d. iš 3 241 projekto 2 182 projektai tiesiogiai21 prisidėjo prie ES Baltijos jūros regiono strategijos
(toliau – ES BJRS) įgyvendinimo. Šie projektai finansuoti Europos regioninės plėtros fondo ir
Sanglaudos fondo lėšomis. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos projektų įgyvendinimui skirta 2
307,92 mln. eurų arba 76,18 proc. ES fondų lėšų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą.
Daugiausiai projektų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą įgyvendinta verslo
sektoriuje, ieškant naujų rinkų, plėtojant eksporto mastus, didinant tarptautinį konkurencingumą.
Šiais projektais prisidėta prie ES BJRS veiksmų plane 22 numatytos prioritetinės srities Mažos ir
vidutinės įmonės ir tikslo Didinti gerovę uždavinio Geresnis globalus konkurencingumas Baltijos
jūros regione įgyvendinimo.
Didžiausios apimties projektai, reikalaujantys didžiausių investicijų, įgyvendinti transporto,
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bei inovacijų srityse. Transporto srityje
įgyvendinti projektai, kuriais buvo padidintas eismo saugumas, sumažintas poveikis aplinkai,
pagerinti transeuropinės ir valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių techniniai parametrai, išplėtota
infrastruktūra geresniam keleivių ir krovinių aptarnavimui, nutiesti aplinkkeliai, sukurtos ir įdiegtos
intelektualios valdymo sistemos. Transporto srityje įgyvendinti projektai prisidėjo prie ES BJRS
veiksmų plane numatytos prioritetinės srities Transporto jungtys ir tikslo Sujungti regioną
uždavinio Geros transporto sąlygos įgyvendinimo.
MTEP ir inovacijų srityse įgyvendintais projektais buvo skatinami tarptautinės reikšmės
aukšto lygio moksliniai ir taikomieji tyrimai (įskaitant jiems reikalingos infrastruktūros
(materialinės, technologinės ir informacinės) sukūrimą), sustiprintas Lietuvos pramonės šakų ir
sektorių bendradarbiavimas, padidintas Lietuvos pramonės tarptautinis konkurencingumas,
sustiprinta Lietuvos inovacijų sistema, sukurta naujų inovatyvių produktų ir paslaugų, remtos
įmonių pradinės investicijos į MTEP infrastruktūrą, išplėtota mokslo ir technologijų parkų
infrastruktūra (pavyzdžiui, technologijų verslo inkubatoriai ir jų atviros prieigos MTEP
laboratorijos, ir kt.), sustiprinta inovacijų partnerystė, išpopuliarintos modernios technologijos ir
inovacijos ir kt. Šie projektai prisidėjo prie ES BJRS veiksmų plane numatytos prioritetinės srities
Inovacijos ir tikslo Didinti gerovę uždavinio Geresnis globalus konkurencingumas Baltijos jūros
regione įgyvendinimo.
Energetikos srityje įgyvendintais projektais modernizuotos ir išplėtotos elektros ir gamtinių
dujų perdavimo ir elektros skirstymo sistemos, siekiant didinti elektros ir gamtinių dujų tiekimo
patikimumą ir sudaryti sąlygas integruotis į bendrą ES rinką. Taip pat pakeista dalis energetikos
tinklų infrastruktūros, sudarant sąlygas optimaliai plėtoti viešąją infrastruktūrą ir užtikrinti darnią
urbanistinę ir regioninę plėtrą. Projektais aplinkosaugos srityje modernizuota šilumos tiekimo
sistema, siekiant didinti šilumos tiekimo patikimumą ir kokybę. Įgyvendinant šiuos projektus
prisidėta prie ES BJRS veiksmų plane numatytos prioritetinės srities Energetika ir tikslo Sujungti
regioną uždavinio Patikimos energetikos rinkos.
4 lentelė. EAVP indėlis įgyvendinant ES BJRS: projektai ir lėšos23
Šalis:
Tikslas:
Programa:
21

Lietuva
Konvergencijos
2007–2013 m. EAVP)\

Kaip tiesioginį indėlį turintys projektai priskirti tie projektai, kurie turi aiškias sąsajas su ES BJRS ir jos veiksmų
plano prioritetinėmis sritimis ir apima arba 1) tam tikras bendradarbiavimo formas su kita šalimi, tarptautiškumo
aspektą arba 2) turi suminį poveikį (angl. cumulative effect), kuomet jų rezultatai yra susumuojami su panašaus
pobūdžio projektais, įgyvendinamais kitose šalyse (pavyzdžiui, nuotekų tvarkymas).
22
Veiksmų programos indėlis įgyvendinant ES BJRS vertinamas pagal 2013 m. vasario mėn. patvirtintą ES BJRS
veiksmų planą, galiojusį iki 2015 m. birželio.
23
Finansinis indėlis apima projektus, finansuojamus ES struktūrinės paramos lėšomis, kurie prisideda prie ES BJRS
veiksmų plane įvardytų pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimo, taip pat kitus projektus, kurie tiesiogiai prisideda prie ES
BJRS įgyvendinimo.

Sritys
MTEP
Inovacijos
Energetika
Transportas
Aplinka
Verslas
Sveikata
Iš viso pagal sritis:
Iš viso EAVP:

Projektų, tiesiogiai prisidedančių prie ES lėšos, skirtos pagal pasirašytas
ES BJRS, skaičius
sutartis (mln. eurų)
51
284,02
437
156,09
34
74,79
358
1 576,90
148
61,99
1 125
131,42
29
22,71
2 182
2 307,92
3 029,73

5 paveikslas. EAVP indėlis įgyvendinant ES BJRS: procentinė išraiška

2,05%
4,34%
0,75%
52,05%

MTEP
Inovacijos
Energetika

23,82%

Transportas
Aplinka

9,37%

Verslas
Sveikata
Kita EAVP dalis

2,47%

5,15%

Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje ir visose veiksmų
programose buvo numatyti keturi horizontalieji principai: darnus vystymasis, lyčių lygybė ir
nediskriminavimas, informacinė visuomenė ir regioninė plėtra. Pirmųjų dviejų principų
įgyvendinimas buvo privalomas pagal ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo reikalavimus,
kiti du principai (informacinė visuomenė ir regioninė plėtra) buvo numatyti ES struktūrinių fondų
programose, atsižvelgiant į Lietuvos poreikius.
Horizontaliųjų principų įgyvendinimas buvo integruotas visuose projekto įgyvendinimo ciklo
etapuose. Projektų atrankos procese jie buvo vertinami pagal Bendruosius atrankos kriterijus: visi
projektai turėjo atitikti darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei nediskriminavimo principus. Taip pat
buvo numatyta galimybė ministerijoms ir (arba) kitoms valstybės institucijoms rengiant projektų
finansavimo sąlygų aprašus numatyti ir aktyvias horizontaliųjų principų įgyvendinimo priemones,
privalomas taikyti projektų vykdymo metu.
Horizontaliųjų principų įgyvendinimą koordinavo Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 1K-138 patvirtinta Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo
priežiūros darbo grupė (toliau – darbo grupė), kurios sudėtis ir funkcijos buvo atnaujintos 2014 m.
sausio 21 d. Per visą finansavimo laikotarpį įvyko 13 darbo grupės posėdžių, kurių metu buvo
aptariama horizontaliųjų principų įgyvendinimo pažanga 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu,

dalinamasi gerąja horizontalių prioritetų įgyvendinimo patirtimi, taip pat aptarti horizontaliųjų
principų įgyvendinimo planai 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu.
Ši darbo grupė buvo parengusi Horizontaliųjų principų įgyvendinimo įsisavinant 2007–
2013 m. Europos Sąjungos struktūrinę paramą gaires, kuriose pristatyti keturi horizontalūs
prioritetai, jų tikslai, nurodytos tikslinės grupės bei pateikti pavyzdžiai, kaip ES struktūrinių
investicijų lėšomis finansuojami projektai turėtų įgyvendinti konkretų prioritetą, pateikti 2007–
2013 m. finansuotų priemonių stebėsenos rodikliai, susiję su horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimu,
taip pat aprašyta horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo stebėsenos sistema Lietuvoje 2007–2013 m.
Visi EAVP prioritetai turėjo neutralų poveikį lyčių lygybei ir visi prioritetai turėjo tiesioginį
teigiamą poveikį darniam vystymuisi. Du prioritetai (33 proc.) turėjo teigiamą poveikį informacinės
visuomenės plėtrai. Detalesnė informacija pateikiama šios ataskaitos 3 dalyje.
Partnerystės principo įgyvendinimas
Partnerystės principo įgyvendinimas įtvirtintas ES ir nacionaliniuose teisės aktuose. Tai yra
svarbus ES sanglaudos politikos įgyvendinimo principas, kuriuo siekiama įtraukti partnerius į ES
struktūrinių fondų investicijų panaudojimo procesą įvairiuose jo etapuose: veiksmų programų
rengimą (planavimo etapas), įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą (priežiūros etapas). 2007–
2013 m. laikotarpiu buvo užtikrintas veiksmingas partnerystės principo įgyvendinimas visuose ES
struktūrinių fondų investicijų panaudojimo proceso etapuose:
 Planavimas. Partnerystė vykdyta visuose lygmenyse (nacionaliniame, sektoriniame ir
teritoriniame) konsultuojantis su partneriais dėl programinių dokumentų turinio.
 Įgyvendinimas. Partnerystė vykdyta visuose lygmenyse (nacionaliniame, sektoriniame ir
teritoriniame), tačiau per projektų atrankos procesą buvo aktyvesnė sektoriniame ir teritoriniame
lygmenyse (projektų atrankos kriterijų nustatymas, projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimas ir
kt.). Aktualių partnerių pasirinkimą apsprendė konkreti intervencija ir (ar) svarstomas klausimas.
 Stebėsena. Partnerystės principas įgyvendintas per Stebėsenos komitetą, kuris tvirtino
projektų atrankos kriterijus, veiksmų programų keitimus, svarstė metines veiksmų programų
įgyvendinimo ataskaitas ir kt. Stebėsenos komiteto posėdžiuose dalyvavo visas interesų grupes
atstovaujantys partneriai, įskaitant Europos Komisijos atstovus (detalesnė informacija pateikiama
skyriuje „Stebėsenos komiteto veikla“).
 Vertinimas. Partnerystė vykdyta nacionaliniu lygmeniu. Partneriai buvo įtraukti planuojant
vertinimus, juos įgyvendinant ir viešinant rezultatus. Aktyviausiai partnerystės principas
įgyvendintas per Vertinimo koordinavimo grupę, kuri koordinuoja ES struktūrinių fondų lėšų
panaudojimo vertinimo veiklą (detalesnė informacija pateikiama ataskaitos skyriuje „Vertinimo
koordinavimo grupės veikla“). Pagrindiniai partneriai vertinimo etape buvo institucijos,
užsakančios vertinimus, Europos Komisija, vertintojai, akademinės bendruomenės atstovai ir kiti su
konkretaus vertinimo objektu susiję partneriai.
Dėl daugiapakopio valdymo partnerystė ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo
procese buvo užtikrinama ir vykdoma keliais lygiais: nacionaliniu, sektoriniu ir teritoriniu.
Nacionaliniu lygiu partnerystę inicijavo ir koordinavo Lietuvos Respublikos finansų ministerija
(vadovaujančioji institucija). Sektoriniu lygiu partnerystę ES investicijų įgyvendinimo, stebėsenos
ir vertinimo etapuose inicijavo ir koordinavo šakinės ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos,
pagal kompetenciją atsakingos už bendrai iš ES fondų lėšų finansuojamus ūkio sektorius.
Teritoriniu lygiu partnerystę inicijavo ir koordinavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
kartu su regionų plėtros tarybomis. Regionų plėtros tarybos, atsakingos už ES struktūrinių fondų
lėšomis finansuojamų regioninių projektų sąrašų sudarymą, į sprendimų priėmimo svarstymo etapą
įtraukė ekonominius ir socialinius partnerius, kitas suinteresuotas institucijas, siekdamos užtikrinti
efektyvų regionų projektams įgyvendinti skirtos ES investicijų planavimą ir panaudojimą.
Siekdama užtikrinti veiksmingesnį partnerystės principo taikymą vadovaujanti institucija
vykdė įvairias partnerystės principo stiprinimo iniciatyvas:

 2010 m. atliko teminį vertinimą dėl partnerystės principo įgyvendinimo administruojant ES
struktūrinių fondų investicijas24. Vertinime buvo išanalizuota, kaip laikomasi partnerystės principo
Lietuvoje įgyvendinant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas programas. Buvo įvertinti trys
aspektai: pirma, teisės aktų nuostatų partnerystės srityje taikymas ir skirtingų partnerystės formų
efektyvumas ir nauda; antra, partnerystę įtakojantys veiksniai bei partnerių pajėgumas; trečia, geroji
praktika partnerystės srityje.
 Partnerystės tema organizavo įvairias diskusijas ir pasitarimus. Pavyzdžiui, 2012 m. kovo
mėn. vadovaujančioji institucija suorganizavo diskusiją „Kaip pagerinti partnerių įsitraukimą į ES
struktūrinės paramos planavimą ir įgyvendinimą?“, kurioje dalyvavo socialiniai ekonominiai
partneriai ir ES struktūrinius fondus administruojančių institucijų atstovai. 2014 m. birželio mėn.
įvyko konferencija „ES struktūrinė parama ir gyvenimo kokybė bei sanglauda: esama situacija ir
perspektyvos“. Joje dalyvavo daugiau kaip 100 dalyvių: Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovai, už atskirus sektorius atsakingų institucijų ir ES
struktūrinius fondus administruojančių institucijų atstovai, savivaldybių ir nevyriausybinių
organizacijų atstovai, ekonominiai ir socialiniai partneriai; 2016 m. balandžio mėn. suorganizuota
tarptautinė ekspertų diskusija „Darnus vystymasis ES struktūrinių fondų investicijų kontekste:
2007–2013 m. pamokos ir galimybės“, kurioje aptartas darnaus vystymosi principo įgyvendinimas
Lietuvoje ir kitose šalyse. Šioje diskusijoje ypač aktyviai dalyvavo savivaldybių atstovai,
nevyriausybinių organizacijų atstovai.
 Partnerystės tema organizavo mokymus. Pavyzdžiui, 2014 m. vyko mokymai
ministerijoms tema „Partnerystės principo įgyvendinimas ES struktūrinių fondų administravimo
procese“. Šių mokymų tikslas buvo supažindinti ministerijų darbuotojus, atsakingus už partnerystės
principo įgyvendinimą ir koordinavimą, su partnerystės principo reglamentavimu, partnerių
identifikavimo, įtraukimo ir bendradarbiavimo su jais mechanizmais, gerąja praktika. Atitinkamai,
2014 birželio mėn. organizuoti renginiai ekonominiams ir socialiniams partneriams, siekiant didinti
jų kompetenciją ES struktūrinių fondų srityje. Mokymai organizuoti šiomis temomis: „ES
struktūrinių fondų administravimo sistema“, „Partnerių dalyvavimo galimybės ir interesų
atstovavimas ES struktūrinių fondų administravimo procese“. Ekonominiai ir socialiniai partneriai
buvo supažindinti su partnerystės sąvoka, partnerių dalyvavimo galimybėmis ES struktūrinių fondų
administravimo procese.
 Parengė metodinius dokumentus: 2012 m. balandį buvo parengtas partnerystės standartas,
kuriame yra apibrėžiami partnerystės lygiai, apimtis, formos, partnerių atranka, jų pareigos ir teisės,
konsultavimosi terminai, rezultatų viešumas ir partnerystės principo efektyvumo vertinimas. 2012
m. liepos mėn. vadovaujančiosios institucijos iniciatyva buvo parengtas išsamesnis dokumentas –
Partnerystės principo taikymo ES struktūrinės paramos procese gairės (toliau – Gairės). Jos buvo
paskelbtos interneto puslapyje www.esparama.lt. 2015 m. Gairės buvo atnaujintos ir 2016 m. kovo
mėn. aptartos ministerijų bei partnerių diskusijoje „Partnerystės iššūkiai, nauda ir praktinis
įgyvendinimas“. 2016 m. birželio mėn. Gairės patvirtintos Veiksmų programos valdymo komitete.
 Apibendrinant galima teigti, kad partnerystės principas buvo įgyvendinamas tinkamai,
įtraukiant partnerius į visus Strategijos ir veiksmų programų planavimo ir įgyvendinimo etapus.25

2.2. Informacija apie Bendrijos teisės aktų laikymąsi
2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu reikšmingų problemų dėl atitikties Bendrijos teisės
aktams nebuvo nustatyta.
24

Detalesnė informacija adresu:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2009MVP/Partnery
stes_vertinimo_ataskaita.pdf>.
25
UAB „ESTEP Vilnius“, 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės „Socialinio
dialogo skatinimas“ poveikio, efektyvumo ir sukurtų rezultatų vertinimas, 2016 m.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kaip vadovaujančioji institucija, siekdama užtikrinti
tinkamą ir efektyvų ES fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos (toliau – VKS) veikimą, nuolat
peržiūrėjo ir tobulino teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos 2007–2013 m. ES fondų investicijų
administravimą ir finansavimą.
Taip pat buvo reguliariai rengiami ES fondų lėšas administruojančių institucijų ir (ar) iš ES
fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojų susitikimai, kuriuose buvo
aptariamos projektų įgyvendinimo problemos, teisės aktų, reglamentuojančių ES fondų lėšų
administravimą, pakeitimai.
Siekiant užtikrinti tinkamą ES fondų lėšas administruojančių institucijų bendradarbiavimą,
gerosios praktikos skleidimą pažeidimų, rizikų valdymo srityse buvo sukurtos darbo grupės:
 ES fondų lėšų pažeidimų kontrolierių darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1K-115 „Dėl Europos Sąjungos fondų pažeidimų
kontrolierių darbo grupės sudarymo“, kuri siekdama vykdyti neteisėto ES fondų lėšų panaudojimo
prevenciją, nuolat keičiasi patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais nustatant pažeidimus,
susijusius su ES fondų lėšų panaudojimu, nagrinėja pažeidimų tyrimo, nustatymo, šalinimo ir
prevencijos klausimus, koordinuoja su pažeidimų tyrimu, nustatymu, šalinimu ir prevencija
susijusias veiklas.
 Rizikos valdymo darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m.
balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-130 „Dėl Rizikos valdymo darbo grupės sudarymo“, kuri siekdama
užtikrinti tinkamą ES fondų lėšų administravimą, nuolat nagrinėja su tarpinių institucijų veiklos
procesais susijusius vidinius ir išorinius rizikos faktorius, analizuoja informaciją ir dalijasi patirtimi
rizikos valdymo srityje, keičiasi pasiūlymais dėl rizikos valdymo metodikų rengimo.
2015 m. didelis dėmesys buvo skiriamas projektų užbaigimui ir pasirengimui 2007–2013 m.
veiksmų programų uždarymui. Siekiant užtikrinti tinkamą 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio
užbaigimo proceso koordinavimą, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. kovo 20 d.
įsakymu Nr. 1K-086 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudaryta Pasirengimo 2007−2013 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo laikotarpiui užbaigimo darbo grupė, kuri atsakinga už
2007–2013 m. ES fondų finansavimo laikotarpio užbaigimo veiksmų plano parengimą.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-377 „Dėl
2007–2013 metų Europos Sąjungos fondų finansavimo laikotarpio užbaigimo veiksmų plano ir
dokumentų, kurie privalo būti pateikti Europos Komisijai iki 2017 m. kovo 31 d., parengimo,
derinimo ir teikimo Europos Komisijai grafiko“ patvirtintas 2007–2013 m. ES fondų finansavimo
laikotarpio užbaigimo veiksmų planas ir dokumentų, kurie privalo būti pateikti Europos Komisijai
iki 2017 m. kovo 31 d., parengimo, derinimo ir teikimo Europos Komisijai grafikas (toliau –
Grafikas). Grafike nustatyti visų už veiksmų programų užbaigimą atsakingų institucijų
(vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, tarpinių ir audito institucijų) veiksmai (informacijos teikimas,
dokumentų projektų rengimas, derinimas tarp institucijų, teikimas ir kt.) ir jų atlikimo terminai.

2.3. Reikšmingos problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemonės, kurių
buvo imtasi joms įveikti
2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu nebuvo susidurta su reikšmingomis veiksmų
programų įgyvendinimo problemomis.
Valstybės kontrolė (audito institucija), kuriai Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos
1 d. nutarimu Nr. IX-1667 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Lietuvos
Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus“ yra pavesta atlikti
Lietuvos Respublikoje gaunamų ES fondų lėšų auditus, kiekvienais metais (pradedant nuo 2009 m.)
atlieka veiksmų programų VKS veikimo efektyvumo ir Europos Komisijai deklaruotų išlaidų
valstybinį finansinį (teisėtumo) auditą, kaip numatyta Bendrojo reglamento Nr. 1083/2006
62 straipsnyje, ir teikia valstybinio audito išvadą (Metinė nuomonė pagal Bendrojo reglamento
Nr. 1083/2006 62 straipsnį ir Įgyvendinimo reglamento Nr. 1828/2006 18 straipsnį) ir metinę audito
ataskaitą (Metinė kontrolės ataskaita pagal Bendrojo reglamento Nr. 1083/2006 62 straipsnį).

2007–2013 m. finansavimo laikotarpio pradžioje Valstybės kontrolės audito ataskaitose
pateikti VKS institucijoms pastebėjimai daugiausia buvo susiję su nacionalinių teisės aktų,
reglamentuojančių ES fondų lėšų administravimą, trūkumais, VKS institucijų procedūrų
tobulinimu, taip pat galimai netinkamai atliktais viešaisiais pirkimais projektuose. Antroje 2007–
2013 m. finansavimo laikotarpio pusėje Valstybės kontrolės pateikti pastebėjimai daugiausia buvo
susiję su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu.
Apibendrinant Valstybės kontrolės 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu atliktus auditus,
audito institucija nustatė, kad audituojamais laikotarpiais veiksmų programų VKS atitiko
reikalavimus ir veikė efektyviai.
Šiuo metu Valstybės kontrolė atlieka VKS institucijose veiksmų programų, įgyvendinančių
Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui
įgyvendinti, užbaigimo auditą, kurio rezultatas – galutinė kontrolės ataskaita ir užbaigimo
deklaracija – kaip numatyta Bendrojo reglamento Nr. 1083/2006 62 straipsnyje.
2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu buvo atlikti 9 Europos Komisijos ir 8 Europos
Audito Rūmų auditai. Dėl visų atliktų auditų ataskaitose pateiktų pastebėjimų ar rekomendacijų
vadovaujančioji institucija ėmėsi veiksmų, apie kuriuos buvo informuota Europos Komisija ir
Europos Audito Rūmai.
Atsižvelgiant tiek į Valstybės kontrolės, tiek į Europos Komisijos ir Europos Audito Rūmų
auditų metu nustatytus neatitikimus ir siekiant užtikrinti efektyvų veiksmų programų VKS veikimą,
buvo imtasi veiksmų: tobulinami atitinkami teisės aktai bei VKS institucijų vidaus procedūros,
atliekami įtariamų pažeidimų tyrimai, nustačius pažeidimus, lėšos susigrąžinamos teisės aktų
nustatyta tvarka ir kt.
Taip pat vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi rizikos analize, atliko nuolatinę
vadovaujančiosios institucijos atsakomybe pavestų tarpinėms institucijoms užduočių vykdymo
priežiūrą ir kontrolę. Šis procesas skirtas nustatyti, įvertinti ir valdyti su tarpinėms institucijoms
pavestų vykdyti užduočių įgyvendinimu susijusią riziką VKS lygmenyje.
Rizikų valdymo procesas, apimantis rizikų identifikavimą, jų valdymo priemonių
įgyvendinimo planų sudarymą, priemonių įgyvendinimą, rekomendacijų tarpinėms institucijoms
teikimą dėl nustatytų neatitikimų ir jų įgyvendinimo stebėseną, buvo įgyvendinamas nuolat, o
nurodyti rizikos valdymo proceso etapai kartojami kasmet.
2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu įgyvendintos rizikos valdymo priemonės, susijusios
su pažeidimų tyrimu, viešųjų pirkimų priežiūra, mokėjimo prašymų tikrinimu, stebėsenos rodiklių
peržiūra, projektų patikromis vietoje, procesų monitoringo ES struktūrinės paramos kompiuterinės
informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) duomenų peržiūra, rizikingų projektų
stebėseną, pajamų priežiūros reikalavimų taikymu ir kt. Apie nustatytus neatitikimus tarpinės
institucijos informuotos teikiant rekomendacijas dėl neatitikimų ištaisymo. Siekdama, kad rizikos
valdymo procesas būtų įgyvendintas tinkamai ir efektyviai, vadovaujančioji institucija vykdė
pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo nuolatinę stebėseną.
Nuolatinę tarpinėms institucijoms pavestų užduočių vykdymo priežiūrą ir kontrolę
vadovaujančioji institucija taip pat vykdė teikdama tarpinėms institucijoms paaiškinimus, metodines
rekomendacijas, gaires, pavyzdines dokumentų formas, derindama su tarpinėmis institucijomis jų
rengiamų dokumentų projektus, dalyvaudama Stebėsenos komiteto veikloje, tirdama
pareiškėjų/projektų vykdytojų skundus ir įpareigodama tarpines institucijas imtis atitinkamų
veiksmų bei atlikdama kitas funkcijas.
Vadovaujančioji institucija vykdė nuolatinę rizikingų ir (ar) galimai nefunkcionalių projektų
(dėl kurių vyksta teisminiai arba administraciniai procesai arba dėl kitų priežasčių projektų rezultatais
nėra naudojamasi) stebėseną. Įgyvendinančiosios institucijos buvo įpareigotos teikti vadovaujančiajai
institucijai aktualią informaciją apie rizikingus ir (ar) galimai nefunkcionalius projektus.
Vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į institucijų pateiktą informaciją, teikė institucijoms
paaiškinimus dėl projektų užbaigimo, stebėsenos rodiklių pasiekimo ir kt. bei rengė institucijų atstovų
susitikimus, kuriuose buvo aptariami klausimai, susiję su rizikingais ir (ar) galimai nefunkcionaliais
projektais.

Įvertinusi turimą informaciją apie rizikingus ir (ar) galimai nefunkcionalius projektus ir jų
įtaką deklaruotoms Europos Komisijai išlaidoms, vadovaujančioji institucija pateikė siūlymus
tvirtinančiajai institucijai dėl šių projektų išlaidų (ne)įtraukimo į galutines išlaidų ataskaitas ir
mokėjimo paraiškas Europos Komisijai.
2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu vadovaujančioji institucija organizavo
centralizuotus mokymus visiems ES struktūrinių fondų lėšas administruojantiems darbuotojams
pagal temas, nurodytas ES fondų lėšas administruojančių darbuotojų kvalifikacinių reikalavimų
apraše, kuris yra parengtas siekiant sukurti vieningą ES fondų lėšas administruojančių valstybės
tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemą, užtikrinančią darbuotojų kvalifikacijos
atitiktį jiems pavestoms funkcijoms ir esamų žinių bei patirties perteikimą kuo didesniam
darbuotojų skaičiui. Šis aprašas apibrėžia, kokių kompetencijų (žinių, gebėjimų bei įgūdžių) reikia
ES fondų lėšas administruojančių institucijų darbuotojams (detali informacija apie mokymus
pateikiama šios ataskaitos 5 dalyje „Techninė parama“).

2.4. Veiksmų programos įgyvendinimo aplinkybių pokyčiai
Inovacijos, mokslo, studijų ir verslo sąveikos
2016 m. ES Inovacijų švieslentės duomenimis Lietuva priklauso „vidutiniškai inovatyvių“
šalių grupei ir lenkia Latviją, Kroatiją, Bulgariją ir Rumuniją. Nuo 2008 m., kuomet Lietuva buvo
priskirta besivejančių / kuklių inovatorių“ grupei, Lietuvos suminis inovatyvumo vertinimas gerėjo
ir Lietuva artėjo prie ES vidurkio, nors ženklaus proveržio pasiekti ir pagerinti pozicijas bent vienos
kitos ES narės atžvilgiu nepavyko. 2016 m. švieslentės duomenimis, aukštesnių nei ES vidurkis
rezultatų Lietuvai pavyko pasiekti žmogiškųjų išteklių ir finansų bei paramos dimensijose. Pagal
kitas švieslentėje vertinamas dimensijas Lietuva stipriai atsilieka nuo ES vidurkio.
Remiantis Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos apžvalgoje „Pasaulio inovacijų
indeksas, 2015 m.“ paskelbtu pasauliniu inovacijų indeksu, Lietuva yra 38 vietoje iš 141 valstybės.
Lietuvos inovacinės sistemos stiprybė – inovacijoms skirti ištekliai (35 pozicija), silpniausia –
inovacinės veiklos efektyvumas (74 vieta). Nuo 2007 m., kuomet Lietuvai teko 47 vieta, Lietuva
padarė pažangą daugelyje indekso vertinamų sričių.
Bendros Lietuvos išlaidos MTEP 2014 m. siekė 1,01 proc. BVP – šioje srityje Lietuvai
pavyko pasiekti ženklią pažangą lyginant su 2007 m., kuomet išlaidos MTEP siekė tik 0,8 proc. (žr.
pav. 6) Absoliučia verte išlaidos MTEP išaugo beveik du kartus, nuo 61 mln. eurų 2008 m. iki 116
mln. eurų. 2014 m. Viešojo sektoriaus išlaidos MTEP 2014 m. siekė 0,72 procento nuo BVP, o
verslo sektoriaus – 0,30 procento nuo BVP. Daugelyje ES narių vyrauja atvirkščios proporcijos, t.y.
verslo sektoriaus išlaidos MTEP viršija valdžios sektoriaus išlaidas (žr. pav. 7). Tad nors (nepaisant
neigiamo krizės poveikio) verslo išlaidos MTEP augo (nuo 0,23 proc. BVP 2007 m. iki 0,3 proc.
BVP 2014 m.), tai išlieka svarbiu iššūkiu.
6 paveikslas. Bendrųjų MTEP išlaidų kaip BVP dalies kaita26
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Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nuo 2006 iki 2014 m. Lietuvoje
nuosekliai didėjo inovacijas diegiančių įmonių dalis. 2006–2008 m. inovacijas diegusios įmonės
sudarė 28,8 proc. visų Lietuvos įmonių, o 2012–2014 – 40,7 proc. visų Lietuvos įmonių.
Nagrinėjamame periode taip pat nuosekliai didėjo technologines inovacijas diegiančių įmonių dalis
ir mažėjo netechnologines inovacijas diegiančių įmonių dalis. Technologines inovacijas 2006-2008
diegė 74 proc. visų inovacijas diegusių įmonių. Ši dalis 2012–2014 m. išaugo iki 84,4 proc. Tuo
tarpu netechnologines inovacijas diegusių įmonių dalis sumažėjo nuo 76,5 proc. 2006–2008 m. iki
59,2 proc. 2012–2014 m. Kaip sektorius, kuriuose inovacijas diegiančios įmonės sudaro didžiausią
dalį, galima išskirti kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios veiklos (85,2 proc.
2012–2014 m.), pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos (83,3 proc.
2012–2014 m.), mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (80,6 proc. 2012–2014 m.) ir
kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos (78,4 proc. 2012–2014 m.) sektorius.
2009 m. buvo priimtas naujas Mokslo ir studijų įstatymas, kuris apėmė pokyčius šiose srityse:
pakeisti aukštųjų mokyklų valdymo principai, keitėsi studijų finansavimas, Lietuvos mokslo taryba
tapo atsakinga už konkursinį mokslo finansavimą ir kt. 2007–2015 m. taip pat vykdyta valstybinių
mokslo institutų jungimas tarpusavyje ir integracija į universitetus. 2008 m. buvo 17 valstybinių
mokslo institutų, 18 universitetų mokslo institutų ir 8 valstybinės mokslo įstaigos. 2015 m. liko 13
valstybinių mokslo institutų ir 11 universitetų institutų. Taip pat 2015 m. pirmą kartą atliktas

27

Eurostatas.

Mokslinės veiklos palyginamasis tyrimas. Jo metu nustatyta, kad aukščiausia mokslo rezultatų
kokybe, tarptautiškumu ir poveikiu pasižymi fizinių ir biomedicinos mokslų kryptys.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nuo 2007 iki 2015 m. aukštųjų
mokyklų studentų skaičius Lietuvoje sumažėjo 35 proc. (71136 studentais). Panašiais tempais
mažėjo ir doktorantų skaičius – 38 proc. (1473 doktorantais). .
8 paveikslas. Aukštųjų mokyklų
skaičiaus kaita 2007–2016 m.28

studentų 9 paveikslas. Doktorantų skaičiaus kaita 2007–
2016 m.29

Nepaisant mažėjančio studentų skaičiaus, tyrėjų skaičius augo. Nuo 2007 iki 2014 m. tyrėjų
padaugėjo beveik 6 tūkst. (45 proc. prieaugis) 30 . Tyrėjų skaičius valdžios sektoriuje praktiškai
nekito (4 proc. prieaugis), tuo tarpu aukštojo mokslo ir verslo sektoriuose tyrėjų skaičius augo
sparčiau. Ypač sparčiai tyrėjų skaičius augo verslo sektoriuje (171 proc., 2574 tyrėjų prieaugis).
Aukštojo mokslo sektoriuje tyrėjų padaugėjo 5978 (33 proc. prieaugis).
10 paveikslas. Tyrėjo skaičiaus dinamika 2007–2014 m.31

Išplėtota šiuolaikinė tarptautinį konkurencingumą skatinanti MTEP infrastruktūra didina
akademinės bendruomenės aktyvumą, kelia naujus reikalavimus, kaip antai, didinti MTEP išlaidų
dalį darbo sąnaudoms (žr. 11 pav.).
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Lietuvos statistikos departamento duomenys.
30
Lietuvos statistikos departamento duomenys.
31
Lietuvos statistikos departamento duomenys.
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11 paveikslas. MTEP išlaidų dalis, skiriama darbo sąnaudoms Lietuvoje32
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Paskolų, garantijų rinka
Didelę įtaką paskolų rinkai turėjo ekonominė krizė. Nuo 2008 m. kreditavimo plėtra Lietuvoje
buvo prislopusi. Pinigų finansinių institucijų paskolų portfelis mažėjo. Neaiški ekonomikos ateitis,
kritęs verslo ir gyventojų pasitikėjimas ir investicijoms, nepatraukli perspektyva mažino
skolinimosi paklausą. Skolinimosi pasiūlą mažino ir pinigų finansinių institucijų patirti nuostoliai
krizės metu bei griežtėjančios paskolų teikimo sąlygos. 33 Esant žemoms palūkanų normoms,
sumažėjus neapibrėžtumui ir nusistovėjus verslo ir gyventojų lūkesčiams pradėta skolintis drąsiau34.
Augant ekonomikai ir stiprėjant privataus sektoriaus finansinei padėčiai, 2011 m. atsigavusi kredito
paklausa augimo tendencijas rodė ir 2012–2013 m. Verslo lūkesčiai 2013 m. gerėjo, įmonių
finansinė padėtis stiprėjo, todėl kartu didėjo ir įmonių noras skolintis. Atitinkamai 2013 m.
laikotarpiu taip pat buvo stebimas ir bankų paskolų portfelio augimas. Tą sąlygojo 2013 m.
nuosekliai augantis šalies ūkis, didėjantys kreditavimo įsipareigojimai, mažos palūkanų normos,
taip pat padidėjusios bankų laisvai disponuojamų lėšų apimtys, atsiradusios Lietuvos bankui
sumažinus privalomų atsargų normą.35 2014 ir 2015 m. bankų paskolų portfelis toliau augo.
2016 m. gegužės mėn. pabaigoje finansines paslaugas Lietuvoje teikė 6 bankai, 8 užsienio
bankų filialai, 275 ES bankai, teikiantys finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje neįsteigę
filialo, 74 kredito unijos, 11 lizingo bendrovių (bankų, teikiančių lizingo paslaugas) ir 7 faktoringą
teikiančios įmonės. Lietuvos bankų sektorius dirbo pelningai, bankai buvo gerai kapitalizuoti ir
turėjo pakankamą likvidumo atsargą. 2015 m. Lietuvoje veikiančių bankų turtas šiek tiek sumažėjo:
nors skolinimo apimtis didėjo, mažiau lėšų laikyta sąskaitose centriniame banke, mažėjo skolos
vertybinių popierių suma. Visi bankai vykdė nustatytus kapitalo ir likvidumo reikalavimus. Be
minimalių, bankams buvo nustatyti ir individualūs papildomo kapitalo reikalavimai, įsigaliojo ES
direktyvose ir perkeltuose šalies teisės aktuose nustatyti kapitalo rezervų reikalavimai. Pagyvėjo
skolinimo rinka, o bankuose klientų laikomų indėlių suma, nepaisant mažų palūkanų normų, toliau
didėjo. Bankų sektorius veikė pelningai, tačiau pajamos iš pagrindinės veiklos toliau mažėjo, o
pelno padidėjimą, palyginti su 2014 m., lėmė šalutiniai veiksniai. Šiuo metu Lietuvos bankas rengia
teisėkūros projektus, susijusius su nekilnojamojo turto kreditavimo teisiniu reguliavimu ir

32

Eurostato duomenys.
Lietuvos bankas, „Bankų veiklos apžvalga 2015“, 2016 m.; EAVP metinė ataskaita už 2008 m. ir 2009 m.
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Lietuvos bankas, „Bankų veiklos apžvalga 2015“, 2016.
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EAVP metinė ataskaita už 2013 m.
33

Mokėjimų įstatymo pakeitimais. Šiuose projektuose bus nustatyti papildomi standartai bankams,
taikytini atitinkamose veiklos srityse36.
Finansų inžinerijos priemonės leidžia įmonėms gauti paskolas geresnėmis nei rinkos arba
tolygiomis sąlygomis, pritraukti finansavimą rizikingiems, tačiau atsiperkantiems projektams,
naudotis valstybės garantijomis iš bankų imamoms paskoloms. Pastebėtina, kad iki ekonominės
krizės didžioji garantuotų paskolų dalis buvo skirtos investicijoms. Prasidėjus krizei situacija tapo
priešinga: daugiausiai garantijų buvo prašoma paskoloms, skirtoms apyvartinėms lėšoms papildyti.
Nuo 2010 m. garantuotų apyvartinių paskolų dalis vėl palaipsniui pradėjo mažėti. Santykis
stabilizavosi 2012 m. ir išliko panašus ir 2015 m.: 51 proc. nuo bendro suteiktų garantijų skaičiaus
sudaro investicinės paskolos ir 49 proc. – apyvartinės paskolos. Taigi, šiuo metu bendra tendencija
yra investicinių paskolų didėjimas, o tai rodo, kad įmonės drąsiau planuoja ateitį bei daugiau lėšų
skiria investiciniams projektams įgyvendinti, ilgalaikėms investicijoms finansuoti, kai tuo tarpu
ekonomikos sunkmečio laikotarpiu daugiau buvo skolinamasi apyvartinių lėšų papildymui ir įmonių
veiklos palaikymui.
Pramonė
Pagal sukuriamą pridėtinę vertę apdirbamosios gamybos pramonė – viena iš svarbiausių
Lietuvos ūkio šakų, 2007–2015 m. ji sukūrė tarp 21–25 proc. visos sukuriamos bendros pridėtinės
vertės. Remiantis statistikos departamento duomenimis, pramonės produkcija nagrinėjamu
laikotarpiu ženkliai nekito (lyginant produkciją palyginamomis 2010 m. kainomis). Buvo šioks toks
jos kritimas 2009 m., tačiau vėliau produkcijos apimtys grįžo į prieš krizinį lygį. Darbo našumas
pramonės sektoriuje tiek skaičiuojant pridėtinę vertę tenkančią vienai dirbtai valandai, tiek vienam
užimtajam nuolat augo ir šiek tiek sumažėjo tik 2015 m. Nepaisant to, vieno darbuotojo darbo
našumas 2010–2012 m. duomenimis buvo 3,8 karto mažesnis nei ES. Tai lemia ne tik struktūriniai,
bet ir technologiniai skirtumai, pasauliniai prekių ir paslaugų srautai. Bendros ES rinkos sąlygomis
siekiant plėtoti gamybos kooperaciją, spartinti įmonių įtrauktį į ES vertės grandines ir pereiti prie
tvaresnių gamybos būdų, būtinas nuoseklus ir veiksmingas politikos krypčių derinys, susidedantis iš
priemonių, skirtų komerciniam mokslinių tyrimų ir inovacijų pritaikymui pramonėje,
veiksmingesniam išteklių naudojimui ir aplinką tausojančioms technologijoms remti. Tai
kompleksinis požiūris, nuo kurio priklausys ir bendras šalies ūkio našumas. Lietuvos darbo
produktyvumas per vieną dirbtą valandą dėl pramonės modernizavimo ir jos tiesioginio ir
netiesioginio poveikio šalies ūkiui 2020 m. turėtų didėti iki 78,44 proc. ES vidurkio.
Remiantis statistikos departamento duomenimis, bendras darbo našumas37 Lietuvoje nuo 10,6
eurų/val. 2008 m. didėjo iki 13,4 eurų/val. 2015 m. (išankstiniai duomenys). 2015 m. rezultatas yra
0,2 eurų mažesnis nei 2014 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau
EBPO) pirmojoje ekonomikos ataskaitoje ekspertai pabrėžia, kad didžiausi iššūkiai Lietuvos laukia
ieškant vidinių rezervų, kaip padidinti darbo našumą šalyje, nes išorės plėtros šaltiniai, lėtėjant
pasaulio ekonomikos augimui, tokių galimybių nesuteikia38.
12 paveikslas. Pramonės produkcija (be 13 paveikslas. Pridėtinė vertė, tenkanti vienai
PVM ir akcizo), palyginamosiomis 2010 m. faktiškai dirbtai valandai ir vienam užimtajam to
kainomis, mlrd. eurų39
meto kainomis40
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2015 m. ataskaita LB, 2016 m., http://www.lb.lt/metu_ataskaita_2015
Pridėtinė vertė, sukurta per vieną faktiškai dirbtą žmogaus valandą, eurais to meto kainomis.
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http://vz.lt/verslo-aplinka/2016/04/08/2015-m-darbo-nasumas-mazejo#ixzz4AsVBFy8C.
39
Lietuvos statistikos departamentas.
40
Lietuvos statistikos departamentas.
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Remiantis EK prognozėmis, artimiausius 10–15 metų 90 proc. pasaulinio paklausos augimo
numatoma už ES ribų. Tikėtina, kad valstybės, gindamos augančias savo rinkas ir savus gamintojus,
taikys netarifinius barjerus (standartus, techninius gaminių reglamentus, produktų saugos ir kokybės
reikalavimus). Siekiant, kad Lietuvos pramonė pajėgtų prisitaikyti prie ES reikalavimų ir (arba) jos
produkcija patektų į trečiąsias rinkas, būtina ir toliau diegti pramonėje modernias technologijas.
Eksportas
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuvos eksportas augo, neskaitant
kritimo 2009 ir 2015 m. Bendrai eksportas nuo 2007 iki 2015 m. išaugo 83 proc. (nuo 12,5 mlrd.
eurų iki 22,9 mlrd. eurų). Per šį laikotarpį Lietuva daugiausiai eksportavo naftos, naftos produktų,
kelių transporto priemones, baldus ir jų dalis bei reikmenis, trąšas. Šie produktai sudarė 35 proc.
viso eksporto 2007-2015 m. Daugiausiai nagrinėjamu laikotarpiu Lietuva eksportavo į Rusiją (17
proc.), Latviją (10 proc.), Vokietiją (8 proc.), Lenkiją (7 proc.), Estiją (6 proc.). Į ES šalis Lietuva
eksportavo tarp 58-67 proc.
14 paveikslas. Lietuvos eksporto dinamika 2007–2015 m.41

Šalies prekių eksporto smukimą 2015 m. daugiausiai lėmė 10 proc. sumažėjęs reeksportas
(76,3 proc. viso smukimo). Neigiamas reeksporto tendencijas lėmė antžeminių transporto priemonių
(-25,7 proc.), katilų, mašinų, mechaninių (-10,7 proc.) ir elektros (-7,8 proc.) įrenginių bei jų dalių,
daržovių ir gėrimų eksporto smukimas dėl sumenkusios paklausos ekonominius sunkumus
patiriančiose Nepriklausomų valstybių sandraugos (toliau NVS) šalyse. Lietuviškos kilmės prekių
eksportas smuko 2,4 proc. Tam daugiausiai įtakos turėjo smukusios naftos produktų kainos bei
besitęsiantis Rusijos Federacijos kai kurių prekių importo draudimas. Kita vertus, 2015 m. kai kurių
41

Lietuvos statistikos departamentas.

produktų grupių eksportas padidėjo (grūdų, sėklų, vaisių bei augalų, naudojamų pramonėje ir
medicinoje, pašarų – 57,4 proc., farmacijos produktų – 23,3 proc., trąšų – 8,8 proc., baldų – 4,6
proc., tekstilės dirbinių – 8 proc., žuvų ir vėžiagyvių, moliuskų ir kitų vandens bestuburių – 16
proc.).
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. rugpjūčio 20 d. pritarė Rekomendacijoms, kaip
2014–2015 metais įvairinti Lietuvos eksportą ir sumažinti nuostolius, patiriamus dėl Rusijos
Federacijos paskelbto kai kurių prekių importo iš Europos Sąjungos ir kitų užsienių valstybių
draudimo. Pažymėtina, kad Rusija apribojimus Lietuvos importui pradėjo taikyti nuo 2013 m.
rugsėjo 17 d., kai sustabdė keturių Lietuvos pieno perdirbimo įmonių importą. 2014 m. vasario 7 d.
buvo uždraustas mėsos importas, o rugpjūčio mėn. visiškai uždraustas pieno produktų, žuvų,
daržovių, vaisių riešutų importas, apribotas mėsos ir jos gaminių įvežimas. Atsižvelgiant į tai, kad
Rusija ES šalių kai kurių prekių importui apribojimus taikė ir 2015 metais, buvo tęsiamos
priemonės pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. rugpjūčio 20 d. priimtas
Rekomendacijas, kaip 2014–2015 metais įvairinti Lietuvos eksportą ir sumažinti nuostolius,
patiriamus dėl Rusijos Federacijos paskelbto kai kurių prekių importo iš Europos Sąjungos ir kitų
užsienių valstybių draudimo. Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 25 d.
pasitarime buvo pritarta atnaujintoms Rekomendacijoms. Vadovaujantis nustatytomis priemonėmis
ir atsižvelgiant į prioritetines rinkas, organizuotas įmonių dalyvavimas parodose, verslo misijose ir
kituose eksporto plėtros renginiuose (Lietuvos dienos, Lietuvos gaminių salelės ar pan.).
Siekiant gerinti ekonominį atstovavimą užsienyje, 2014 m. gruodžio mėn. darbą pradėjo
Lietuvos Respublikos komercijos atašė Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Išplėsta Lietuvos
komercijos atašė Kinijos Liaudies Respublikoje veiklos teritorija į Korėją, Mongoliją ir Vietnamą,
Lietuvos komercijos atašė Jungtinėje Karalystėje veiklos teritorija į Omano Sultonatą. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 401 komercijos atašė padėjėjo
pareigybė panaikinta Švedijos Karalystėje, o įsteigta Jungtinėje Didžiojoje Britanijos ir Šiaurės
Airijos Karalystėje. Pasirašytos naujos atstovavimo sutartys su VšĮ „Versli Lietuva“ atstovu
Kalifornijoje (JAV) ir Miunchene (Vokietija). Komercijos atstovų užsienyje tinklas, įskaitant VšĮ
„Versli Lietuva“ atstovus, apima 17 pasaulio valstybių (po du atstovus yra Rusijos Federacijoje,
JAV ir Vokietijoje). 2015 rugpjūčio mėn. darbą pradėjo Lietuvos Respublikos komercijos atašė
Kazachstano Respublikoje. Įvykus komercijos atašė rotacijai Azerbaidžane ir Kinijos Liaudies
Respublikoje, 2015 m. spalio mėn. naujai paskirti komercijos atašė toliau vykdo veiklą šiose šalyse.
Taip pat, 2015 m. gruodžio 30 dieną paskelbtas verslo plėtros užsienio rinkose viešasis
pirkimas atviro konkurso būdu dėl komerciniais pagrindais samdomų konsultantų, mokančių tam
tikros šalies kalbą, išmanančių šalies specifiką ir padedančių Lietuvos verslininkams patekti į tos
šalies rinką, paslaugų pirkimo.
Materialinės investicijos
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, materialinės investicijos (skaičiuojant to meto
kainomis) krizės metu (2008 ir 2009 m.) smarkiai krito, o vėliau iš lėto augo (žr. 15 paveikslą).
2015 m. jos sudarė 5,7 mlrd. eurų, kai tuo tarpu 2007 m. jos sudarė 9,2 mlrd. eurų. Daugiausiai
materialinių investicijų 2007–2014 m. padarė nekilnojamojo turto operacijų, viešojo valdymo ir
gynybos, transporto ir saugojimo bei apdirbamosios gamybos sektoriai.
15 paveikslas. Materialinės investicijos to meto kainomis42
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2015 m. materialinių investicijų augimą daugiausiai lėmė privataus sektoriaus investicijos į
įrenginių, mašinų, transporto priemonių įsigijimą (padidėjo 263 mln. eurų arba 14 proc.) bei pastatų,
inžinerinių statinių statybą ir rekonstravimą (augimas siekė 205 mln. eurų, arba 7,1 proc.).
Didžiausiu investicijų augimu 2015 m. lyginant su 2014 m. pasižymėjo chemikalų ir chemijos
produktų sektorius (+101 mln. eurų) bei niekur nepriskirtų gaminių gamybos sektorius (+40 mln.
eurų), o didžiausią nuosmukį patyrė maisto produktų gamybos sektorius (-39 mln. eurų).
2016 m. pradžioje pagerintas gamybinio pajėgumo panaudojimo lygio rekordas, atsigaunanti
maisto pramonė bei mažos paskolų palūkanų normos gali dar labiau paskatinti šalies pramonės
įmones didinti investicijų apimtis43.
Tiesioginės užsienio investicijos
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, tiesioginių užsienio investicijų
(toliau TUI) apimtys 2008 m. krito, tačiau nuo 2009 m. augo. 2015 m. Lietuva pritraukė 13,3 mlrd.
eurų TUI, kai tuo tarpu 2007 m. buvo pritraukta 10,3 mlrd. eurų TUI. Daugiausiai TUI 2007–2014
m. buvo pritraukta Vilniaus apskrityje – 65 proc. visų TUI.
16 paveikslas. TUI metų pabaigoje, mlrd. eurų44

Per 2015 metus užfiksuoti 55 TUI projektai, iš jų 22 per paskutinį 2015 m. ketvirtį. IT
sektorius išliko viena daugiausiai TUI projektų pritraukiančių sričių Lietuvoje. Net 88,9 proc. per
43

Lietuvos ekonomikos apžvalga, 2016 m. kovas, Ūkio ministerija,
https://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/Apzvalgos/2016_kovas_ekonomikos_apzvalgos.pdf
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metus pritrauktų tiesioginių užsienio investicijų projektų Lietuvoje buvo aukštos pridėtinės vertės, o
2013 m. tokie projektai sudarė tik 68 proc.
17 paveikslas. TUI projektai Lietuvoje 2015 18 paveikslas. TUI projektai Lietuvoje, vnt.46
m. pagal veiklą, vnt.45

Siekiant gerinti Lietuvos kaip patrauklios investuoti valstybės įvaizdį, bei gerinti investavimo
aplinką buvo įgyvendinama Investicijų skatinimo 2008–2013 metų programa. Įgyvendinant
programą siekiama lanksčiau reglamentuoti darbo santykius, kurti ir tobulinti investicijų skatinimo
priemonių sistemą, kurti verslui palankią mokestinę aplinką, spartinti teritorijų planavimo ir statybų
dokumentų tvarkymo procesus, kurti ir plėtoti pramoninių parkų tinklą ir kitų pramoninių teritorijų
plėtrą.
Siekiant pritraukti tiesiogines vidaus ir užsienio investicijas už ES struktūrinių fondų lėšas
buvo plėtojamos pramoninės teritorijos ir įgyvendinami viešosiomis lėšomis vystomų pramoninių
parkų projektai bei įgyvendinamos priemonės, kuriomis buvo siekiama pritraukti užsienio
investuotojų. Taip pat regionuose veikė viešosios įstaigos (verslo informacijos centrai, turizmo ir
verslo informacijos centrai ir verslo inkubatoriai), kurių tikslas – skatinti verslumą regione, teikiant
informavimo, konsultavimo ir mokymo paslaugas verslui, skatinti naujų įmonių kūrimąsi, padėti jau
veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams plėtoti veiklą bei prisitaikyti prie kintančių
sąlygų.
Vienas iš investicijų pritraukimo sėkmės indikatorių – Pasaulio banko tyrimo „Doing
Business“ rezultatai. „Doing Business 2016“ duomenimis, pagal verslo sąlygas bendrame 189
pasaulio šalių reitinge Lietuva užėmė 20 vietą ir 8 vietą tarp 28 ES valstybių narių. Lyginant su
2007 m. Lietuva šiame reitinge nukrito, 2007 m. buvo užimta 16 vieta pasaulyje ir 6 vieta tarp 28
ES valstybių narių. Pagal verslo aplinkos indeksą užimama vieta smarkiai krito 2008 m., o vėliau
laikėsi stabili. Didesni svyravimai buvo užfiksuoti 2014-2016 m. Pasaulio banko tyrime „Doing
Business“ Lietuvos stipriosiomis savybėmis laikomos turto registravimo, sutarčių vykdymo ir
verslo pradžios sritys.
Pasaulio ekonomikos forumo (angl. World Economic Forum) 2015–2016 m. ataskaitoje
Lietuva užėmė 36 vietą iš 140 pasaulio valstybių pagal konkurencingumą (2007 m. buvo 40 iš 144
pasaulio valstybių) ir pasiekė aukščiausią kada nors turėtą poziciją. Lietuva pakilo visuose tyrime
apžvelgiamuose trijuose sub-indeksuose. Pagrindinių reikalavimų srityje iš 45 į 35, našumą
skatinančių veiksnių srityje iš 38 į 36 vietą, inovacijų ir verslo išmanumo srityse iš 44 į 37 vietą.
Aukščiau pakilti reitinge trukdo vis dar labai žema pozicija darbo rinkos našumo (53 iš 140
valstybių), institucinės aplinkos (53 iš 140 valstybių) ir finansų rinkos plėtros srityse (57 iš 140).
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VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir fDi Markets, The Financial Times Limited paslauga.
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19 paveikslas. Lietuvos vietos pagal verslo aplinkos indeksą dinamika 2007–2016 m.47

Ekonominė infrastruktūra
2009 m. gruodžio 31 d. uždarius Ignalinos atominę elektrinę, Lietuvos elektros generavimo
struktūra pasikeitė iš esmės – šalis iš svarbiausios elektros energijos eksportuotojos regione tapo
elektros importuotoja.
2007–2015 m. buvo baigti įgyvendinti svarbūs Lietuvai energetikos projektai. 2015 m.
pabaigoje baigti įgyvendinti tarpvalstybinių elektros jungčių su Švedija ir Lenkija („LitPol Link“ ir
„NordBalt“) projektai ir atidarytas suskystintų gamtinių dujų terminalas. Nors elektros jungtys
veikia dar ne pilnu pajėgumu, tačiau galutiniai elektros energijos vartotojai (ypač verslas) jau pajuto
sumažėjusias kainas. Įgyvendinti elektros jungčių projektai artina Lietuvą prie tikslo – integruotis į
Vakarų Europos ir Skandinavijos elektros energijos rinkas, taip padidinant elektros energijos
tiekimo saugumą ir patikimumą. Suskystintų gamtinių dujų terminalas svarbus, nes mažina
Lietuvos energetinę priklausomybę nuo Rusijos. Taip pat nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvoje tiek
dujų, tiek elektros energijos sektoriuose buvo įgyvendintas Trečiasis energetikos paketas, tai yra
nuo tinklų atskirta energijos tiekimo ir gamybos nuosavybė.
2014 m. gruodžio 16 d. priimti Energijos išteklių įstatymo pakeitimai įpareigojo
reguliuojamus šilumos ir elektros gamintojus nuo 2015 m. 50 proc., o nuo 2016 m. 100 proc.
energijos gamybai reikalingo kuro įsigyti energijos išteklių biržoje ir nustatyti Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos ir Viešųjų pirkimų tarnybos įgaliojimai, vykdant biokuro pirkimų
priežiūrą, tai pat pirkimus vykdančioms energetikos įmonėms (šilumos ir elektros gamintojams)
taikytinas poveikio priemones ir sankcijas. Pakeitimų tikslas buvo sudaryti sąlygas skaidriai ir
konkurencingai aplinkai vykdyti biokuro prekybą bei užtikrinti efektyvią kuro, naudojamo šilumos
ir elektros gamybai, pirkimų priežiūrą ir atsakomybės taikymą už tokių pirkimų tvarkos
nesilaikymą.
Elektros skirstymas ir perdavimas. 2016 m. pradžioje Lietuvos elektros sistemoje elektrinių
bendra įrengtoji galia sudarė 3558 megavatų (MW)48.
Dujų perdavimas ir skirstymas. Lietuvoje 2014 m. pabaigoje bendras perdavimo sistemos
dujotiekių ilgis Lietuvos teritorijoje buvo virš 2 000 km. Taip pat perdavimo sistemos darbui
užtikrinti ir tiekti gamtines dujas į skirstymo sistemas yra įrengtos 66 dujų skirstymo stotys ir viena
dujų apskaitos stotis.49
Šilumos tiekimas. Bendras šilumos tinklų ilgis Lietuvoje yra 2 440,4 km. Perskaičiavus į
sutartinį 100 mm diametro vamzdžio ilgį, šilumos tiekimo tinklų vieno vamzdžio ilgis Lietuvoje yra
8 212 km.50
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Automobilių keliai
Remiantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos duomenimis,
eismo intensyvumas magistraliniuose keliuose nuo 2007 m. išaugo beveik 6 proc. (nuo 7995
aut./parą iki 8463 aut./parą). Neskaitant kritimo 2009 m., eismo intensyvumas augo. Krovininio
transporto intensyvumas nuo 2007 m. beveik nepakito ir 2015 m. siekė 1414 aut./parą. Eismo
intensyvumui šalies keliuose didelį poveikį turi šalies ekonomika. Ekonominio pakilimo laikotarpiu
eismo intensyvumas sparčiai augo, o atėjus ekonominei krizei, spartus eismo intensyvumo augimas
stabilizavosi.
20 paveikslas. Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo kitimas 2007–2015 m.51

Bendras valstybinės reikšmės kelių ilgis 2015 metais buvo – 21,2 tūkst. km, iš jų 1,8 tūkst. km
sudarė magistraliniai, 4,9 tūkst. km – krašto ir 14,6 tūkst. km – rajoniniai keliai. Tūkstančiui
kvadratinių kilometrų teritorijos tenka 325,50 km valstybinės reikšmės kelių, kurių didžioji dalis
(65,63 proc.) – asfaltuoti. Vietinės reikšmės kelių ilgis – daugiau kaip 60 tūkst. km, iš kurių tik 11
tūkst. km yra su patobulinta kelio danga, likusieji – žvyro (40 tūkst. km) ir grunto dangomis (11
tūkst. km).

Eismo sauga
Remiantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos duomenimis,
eismo įvykių skaičius, o kartu ir juose žūstančiųjų bei sužeistųjų skaičius nuo 2007 m. palaipsniui
mažėjo. 2015 m. Lietuvos keliuose įvyko 3161 įskaitiniai eismo įvykiai, kurių metu žuvo 241
žmogus ir 3 777 eismo dalyviai buvo sužeisti. Lyginant su 2007 m., 2015 m. keliuose žuvusių
asmenų kiekis sumažėjo 67 proc. (499 žuvusiaisiais mažiau), įskaitinių eismo įvykių skaičius
sumažėjo 51 proc. (3287 eismo įvykiais mažiau), sužeistųjų kiekis sumažėjo 53 proc. (4265
sužeistaisiais mažiau).
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21 paveikslas. Eismo įvykių, juose žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius52

Nuo 2008 m. iki 2016 m. juodųjų dėmių sumažėjo nuo 225 iki 28. Nepaisant to, kad juodųjų
dėmių kiekis sparčiai mažėja, avaringumo lygis mažėja, tačiau vis dar išlieka gana aukštas.
22 paveikslas. Juodųjų dėmių skaičius 2008–2016 m53.
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Geležinkeliai
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, krovinių vežimo geležinkelių
transportu kiekis 2009 m. krito, po to iki 2011 m. kilo, o nuo 2012 m. su nedideliais svyravimais
laikėsi stabilus – 48-49 mln. t. Keleivių srautai kito netolygiai – iki 2009 m. krito, vėliau iki 2013
m. kilo ir galiausiai iki 2015 m. vėl krito ir siekė 4226,5 tūkst. keleivių.
AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2015 m. pervežė 4,2 mln. keleivių. Didžiausias keleivių srautas
važiavo vietiniais traukiniais – 3,4 mln. keleivių, t. y. 16 proc. mažiau negu 2007 m. Tarptautiniais
traukiniais vežta 0,8 mln. keleivių, t. y. apie 19 proc. mažiau negu 2007 m. Pagrindinė vietinio
susisiekimo keleivių srauto mažėjimo priežastis buvo geležinkelių infrastruktūros remonto darbai.
Tarptautinio susisiekimo keleivių srauto mažėjimas susijęs su geopolitinėmis ir ekonominėmis
priežastimis. 2015 m. birželio mėn. buvo atšauktas AB „Lietuvos geležinkeliai“ formavimo
traukinys Vilnius–Sankt Peterburgas–Vilnius, o traukinys Vilnius–Maskva–Vilnius nuo 2015 m.
gruodžio sujungtas su tranzitiniu traukiniu Kaliningradas–Maskva–Kaliningradas.
52
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23 paveikslas. Krovinių vežimas geležinkelių 24 paveikslas. Keleivių vežimas geležinkelių
transportu, mln. tonų54
transportu. Tūkst. 55

2015 m. AB „Lietuvos geležinkeliai“ pervežė 48,0 mln. t krovinių. Tai 13 proc. mažiau negu
2008 m. Importas sudarė 42,9 proc., vietinis vežimas – 30 proc., tranzitas – 18,6 proc., eksportas –
8,5 proc.
Importuojamų krovinių 2015 m. vežta 20,6 mln. t, t. y. 33 proc. daugiau nei 2008 m. Didžiąją
dalį visų importuojamų krovinių sudarė cheminės ir mineralinės trąšos, naftos produktai, juodieji
metalai, mineraliniai produktai. Pagrindinis importuojamų krovinių srautas ėjo iš Baltarusijos ir
Rusijos per Klaipėdos uostą.
Vietiniais maršrutais vežtų krovinių kiekis 2008–2015 m. laikėsi stabilus – 14-15 mln. t,
neskaitant kritimo 2009 m. 2015 m. vežta 14,4 mln. t krovinių. Didžioji dalis vietiniais maršrutais
vežtų krovinių sudarė naftos produktai (AB „Orlen Lietuva“), cheminės ir mineralinės trąšos (AB
„Achema“, AB „Lifosa“), mineraliniai produktai (daugiausia skalda), augalinės kilmės produktai
(daugiausia grūdai). Šiame rinkos segmente pagrindiniai AB „Lietuvos geležinkeliai“ klientai –
didžiosios Lietuvos gamyklos, šakinių asociacijų įmonės.
Tranzitu per Lietuvą geležinkeliais gabenamų krovinių kiekis nuosekliai mažėjo. 2015 m.
gabenta 8,9 mln. t krovinių, t. y. 51 proc. mažiau negu 2008 m. Beveik visi tranzitiniai kroviniai
vežti Kaliningrado srities kryptimi. Dėl nestabilios ekonominės situacijos aplinkinėse rinkose šia
kryptimi gabenamų krovinių srautas sumažėjo. Šių krovinių srautų mažėjimas ir svyravimai tampa
neigiama tendencija. Tranzitu daugiausia vežta naftos produktų, kietojo mineralinio kuro, maisto
produktų, juodųjų metalų, augalinės kilmės produktų.
Geležinkeliais eksportuojamų krovinių kiekis 2008–2015 m. svyravo tarp 5,9 mln. t ir 4,1
mln. t. 2015 m. AB „Lietuvos geležinkeliai“ vežė 4,1 mln. t. eksportuojamų krovinių, t. y. 31 proc.
mažiau nei 2008 m. Kaip ir anksčiau, daugiau negu pusę (57,9 proc.) eksportuojamų krovinių
sudarė naftos produktai, vežami iš AB „Orlen Lietuva“ į Ukrainą, Latviją, Estiją.
Siekiant pagerinti krovinių ir keleivių pervežimą geležinkelių transportu, buvo
modernizuojama ir kuriama nauja geležinkelių infrastruktūra.
Oro transportas
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nepaisant kritimo 2009 m., 2007–
2015 m. keleivių srautas ir skrydžių skaičius Lietuvos oro uostuose augo. Skrydžių skaičius išaugo
nuo 41,8 tūkst. iki 49,5 tūkst. Skrydžių skaičius panašiais tempais augo tiek Vilniuje (20 proc.), tiek
Kaune (22 proc.). Kartu su skrydžių skaičiumi augo ir keleivių srautas. Keleivių srautas oro
uostuose išaugo beveik dvigubai, nuo 2196,9 tūkst. iki 4227,6 tūkst. Keleivių srautas panašiais
tempais augo tiek Vilniuje (94 proc.), tiek Kaune (92 proc.).
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25 paveikslas. Keleivių skaičius oro uostuose 26 paveikslas. Lėktuvų judėjimas oro uostuose,
tūkst.56
vnt. 57

VĮ „Lietuvos oro uostai“ vykdomų reguliariųjų skrydžių krypčių skaičius:
– iš Vilniaus filialo oro uosto – vykdomi skrydžiai 40 krypčių.
– iš Kauno filialo oro uosto – 9 kryptys.
– iš Palangos filialo oro uosto – 3 kryptys.
Nuolat bendromis pastangomis kartu su VĮ Lietuvos oro uostais siekiama pritraukti naujus
vežėjus į Lietuvos oro uostus, plėsti skrydžių geografiją.
Jūrų transportas
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, krovinių perkrovimo apimtys
Lietuvos uostuose nepaisant nedidelių kritimų 2009 ir 2013 m. augo. 2015 m. Klaipėdos uoste ir
Būtingės terminale krauta 45,7 mln. t krovinių, t. y. 43 proc. daugiau, lyginant su 2007 m.
Klaipėdos uosto krovos apyvarta augo 35 proc. – 2015 m iš viso krauta 37,1 mln. t, t. y. 9,7 mln. t
daugiau nei 2007 m. Daugiausiai uoste krauta: skystų krovinių, žalios naftos ir naftos produktų,
bendrųjų krovinių, birių krovinių ir natūraliųjų ir cheminių trąšų.
27 paveikslas. Krovinių perkrovimas jūrų uostuose, mln. tonų58

2015 m. į Klaipėdos uostą įplaukė 7136 laivai, t. y. 10 proc. arba 827 laivais mažiau nei 2007
m. Nors ir laivų atplaukė mažiau, tačiau jų bendroji talpa išaugo (nuo 49,4 mln. t 2007 m. iki 61,4
mln. t 2015 m.). Keleivių per nagrinėjamą laikotarpį apsilankė 2,29 mln. 2015 m. fiksuojamas
naujas kruiziniais laivais atvykusių keleivių skaičiaus rekordas – 60 202.
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Vidaus vandens transportas
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, krovinių vežimas vidaus vandens
transportu 2007–2015 m. nežymiai augo, nuo 958,8 tūkst. t iki 1095,3 tūkst. t. Tuo tarpu keleivių
skaičiaus nežymiai mažėjo, nuo 2,3 mln. iki 2 mln. Didžiausią dalį krovinių ir keleivių vežimo
vidaus vandenų transportu sudaro keltais į Neringą keliami kroviniai ir keleiviai. AB „Smiltynės
perkėlos“ duomenimis 2015 m. vidaus vandenų transportu vežta 1022,2 tūkst. t krovinių, keleivių
vežta 1942,6 tūkst. Kiti vežėjai 2015 m. pervežė 50,6 tūkst. keleivių ir 73,1 tūkst. tonų krovinių.
28 paveikslas. Keleivių vežimas vidaus vandenų transportu, mln. ir krovinių vežimas vidaus
vandenų transportu, tūkst. tonų59

Įgyvendinant priemones, gerinančias laivybos vidaus vandens keliais sąlygas bei skatinant
krovininę laivybą, ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis 2007–2015 m. buvo
įvykdyta hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio
E41 ruože Kaunas–Atmatos žiotys― techninė dokumentacija, vykdomi naujos Marvelės krovininės
prieplaukos Kaune ir mažųjų ir pramoginių laivų prieplaukos statybos projektai. Taip pat buvo
rengiama Šventosios valstybinio jūrų uosto statybos techninė dokumentacija, žymimas vidaus
vandens kelių farvateris, valoma Nemuno upės vaga, atlikti Nemuno upės barimetriniai matavimai,
patikslintas locmano žemėlapis Nemuno upės ruože Rusnė–Smalininkai.
Informacinė visuomenė
Namų ūkių ir gyventojų naudojimasis informacinių ir ryšių technologijomis (toliau – IRT)
Informacinės visuomenės plėtros esminės prielaidos yra tolygiai išplėtota pažangi IRT
infrastruktūra ir gyventojų gebėjimai naudotis IRT, t. y. jų skaitmeninis raštingumas. Šios prielaidos
būtinos, siekiant, kad Lietuvos gyventojai galėtų naudotis IRT ir gausiais elektroninio turinio
ištekliais, o verslas – sėkmingai plėtoti IRT įrankių panaudojimu grindžiamą veiklą ir didinti
konkurencingumą. Interneto ir kompiuterių naudotojų skaičius Lietuvoje 2007–2015 m. laikotarpiu
pastebimai augo. Pastebimas bendras visų šiuo laikotarpiu skaičiuotų rodiklių augimas, kaimo
vietovėse – augimas ryškesnis. Kaimo gyventojų skaitmeninė atskirtis intensyviai mažėjo ir
laikotarpio pabaigoje praktiškai susilygino – tapo pakankamai nedidelė lyginant su miesto
gyventojų situacija. Miesto situaciją atspindintys rodikliai, taip pat reguliariai augo visą laikotarpį.
Lietuvos statistikos departamento atlikto namų ūkio tyrimo duomenimis, 2015 m. asmeninius
kompiuterius namuose turėjo 67,6 proc. namų ūkių (2006 m. – 36 proc.): kaime asmeninius
kompiuterius namuose turėjo net 61,5 proc. namų ūkių, kai tuo tarpu laikotarpio pradžioje – 2006
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m, tik 17,9 proc. Šiuo atveju rodiklis išaugo daugiau negu trigubai. Miesto vietovėse apsirūpinimas
kompiuteriais, laikotarpio pradžioje, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu kaime, buvo gana aukštas ir
2006 m. siekė 46,9 proc., todėl rodiklio augimas nebuvo toks intensyvus kaip kaimo vietovėse,
tačiau viso laikotarpio perspektyvoje jis gana ryškus. Minėtas rodiklis išaugo 1,5 karto ir laikotarpio
pabaigoje – 2015 m. pasiekė 70,2 proc. Prieigą prie interneto namuose (įskaitant prieigą per
mobiliuosius įrenginius) 2015 m. turėjo 68 proc. namų ūkių (2006 m. – 35 proc.): mieste – 70,6
proc., kaime – 62,7 proc. (2006 m. atitinkamai 46,7 proc. ir 42 proc.).
29 paveikslas. Namų ūkių ir gyventojų naudojimasis IRT 2006–2015 m.60

Mažinant miestų ir kaimiškųjų vietovių gyventojų galimybių naudotis sparčiu interneto ryšiu
skirtumus, buvo plėtojamas plačiajuosčio ryšio tinklas kaimiškose vietovėse. Tai davė teigiamų
rezultatų. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, plačiajuosčio ryšio skvarba Lietuvoje reguliariai
augo: plačiajuosčio ryšio, naudojant fiksuoto ryšio technologijas, skvarba (linijų skaičius 100
gyventojų) 2015 m. pasiekė net 28,8 proc. (2007 m. šis rodiklis buvo tik 15,1 proc.), o plačiajuosčio
ryšio, naudojant ir fiksuotojo, ir judriojo ryšio technologijas, skvarba 2015 m. siekė 41,1 proc.
(2007 m. šis rodiklis buvo 17,1).61
30 paveikslas. Plačiajuosčio ryšio skvarbos dinamika 2007–2015 m.62
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Pažymėtina, kad skaičiuojant skvarbą, įtraukti visi interneto prieigos abonentai, kurie naudojosi fiksuotojo ryšio
technologijomis, ir tie 3G, 4G judriojo ryšio interneto prieigos abonentai, kurie šiomis paslaugomis naudojosi
kompiuteryje. Faktinė plačiajuosčio ryšio skvarba, Ryšių reguliavimo tarnybos teigimu, galimai yra didesnė, kadangi šis
skaičius neapima naudojimosi judriojo ryšio interneto prieigos paslaugomis mobiliajame telefone. Tačiau šios paslaugos
paplitimo Lietuvoje įvertinti nėra galimybės. Tuo tarpu ES statistikos agentūros ,,Eurostat“ atlikto tyrimo duomenimis
2015 m. plačiajuosčio ryšio skvarba Lietuvoje pasiekė net 67 proc.
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Kita svarbi probleminė sritis – viešosios prieigos prie interneto užtikrinimas tiems
gyventojams, kurie dėl finansinių priežasčių neturi galimybių naudotis internetu namuose. Lietuvoje
viešųjų prieigos prie interneto taškų tinklas, sukurtas viešojo ir privataus sektoriaus lėšomis, yra
vienas iš tankiausių visoje ES. Kultūros ministerijos duomenimis, 2015 m. Lietuvoje veikė 1272
viešosios bibliotekos, iš jų kompiuterizuotos ir su įrengtais viešosios prieigos prie interneto taškais
buvo – 1252 (net 98,4 proc. visų viešųjų bibliotekų). Šiose bibliotekose buvo sukurtos ir veikė –
6058 interneto ryšį turinčios darbo vietos.
Nepaisant to, kad IRT infrastruktūra Lietuvoje sparčiai plėtojama ir privataus, ir viešojo
sektoriaus pastangomis, Lietuvoje vis dar išlieka skirtumų tarp skirtingų vietovių gyventojų
galimybių naudotis pažangia infrastruktūra, todėl valstybės siekis užtikrinti visų visuomenės grupių
galimybes pasiekti informacinius išteklius išlieka aktualus ir laikotarpio pabaigoje.
Verslo įmonių naudojimasis IRT
Verslo įmonių naudojimasis IRT buvo aukštas jau 2007 m. Nepaisant to, čia taip pat
užfiksuota pažanga. Statistikos departamento duomenimis, 2015 m. pradžioje kompiuteriais ir
internetu naudojosi visos (2007 m. – 92,1 proc.) gamybos ir paslaugų įmonės, kuriose dirbo 10 ir
daugiau darbuotojų. Plačiajuosčiu internetu naudojosi 100 proc. įmonių.
Elektroninis turinys ir elektroninės paslaugos
Viešųjų elektroninių paslaugų plėtra
Naudingo ir aktualaus vartotojams elektroninio turinio plėtojimas skatina gyventojus aktyviai
naudotis IRT tvarkant kasdieninius reikalus. IRT pritaikymas viešojo sektoriaus administravimo
srityje leidžia efektyviau teikti viešąsias ir administracines paslaugas, skirtas gyventojams ir verslui.
Šiandienos vartotojai nori technologiškai pažangių, į vartotoją orientuotų elektroninių paslaugų ir
elektroninio turinio. Todėl sprendžiant šią problemą, elektroninių viešųjų ir administracinių
paslaugų kūrimas – buvo vienas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetų.
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK)
atlikto tyrimo duomenimis, 2015 m. pagrindinių viešųjų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę
lygis pasiekė 96 proc. (2007 m. – 72 proc.). Verslui skirtos paslaugos perkeliamos sparčiau nei
skirtos gyventojams, tačiau 2012–2015 m. verslui skirtų paslaugų perkėlimo lygis išliko toks pats ir
siekė 98 proc., o gyventojams reguliariai augo ir pasiekė 95,4 proc. (2007 m. – 64 proc.). Taip pat
didėjo gyventojų, kurie per pastaruosius 12 mėn. bent kartą lankėsi viešųjų institucijų interneto
svetainėse, dalis. Beveik pusė besinaudojančių internetu lankėsi ir viešųjų institucijų interneto
svetainėse 2014 m. – 49,2 proc. (2007 m. – 17,7 proc.).
IVPK atlikto tyrimo duomenimis, 2015 m. I ketvirtį su valstybės institucijomis bendravo ir
elektroninėmis paslaugomis naudojosi net 81 proc. 16–74 metų amžiaus interneto vartotojų arba 36
proc. visų šios amžiaus grupės gyventojų. 2015 m. bent kartą per metus valstybės institucijų ar kitų
viešųjų paslaugų įstaigų elektroninėmis paslaugomis pasinaudojo 43,7 proc. 16-74 metų amžiaus
interneto vartotojų, arba net 74 proc. visų šio amžiaus grupės Lietuvos gyventojų.

31 paveikslas. Viešųjų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę dinamika 2007–2015 m.63

2015 m. augo visiškai interaktyvių, t. y. aukščiausiu galimu perkėlimo į internetą lygiu
teikiamų, elektroninių paslaugų procentas, kuris, lyginant su 2012 m. (74 proc.), padidėjo 9 proc.
punktais ir pasiekė 83 proc. Aukščiausiu galimu perkėlimo į internetą brandos lygiu Lietuvoje yra
teikiamos tokios paslaugos, kaip gyventojų pajamų deklaravimas, laisvų darbo vietų paieška,
vairuotojų pažymėjimų išdavimas, pranešimų policijai pateikimas, gyvenamosios vietos
deklaravimas, socialinių įmokų už darbuotojus deklaravimas, pelno mokesčio ir pridėtinės vertės
mokesčio deklaravimas, naujos įmonės steigimas, muitinės deklaracijų teikimas, viešųjų pirkimų
vykdymas, aplinkosaugos leidimų išdavimas ir kt. Tai pakankamai aukšti kilimo rodikliai, tačiau
poreikis plėsti visiškai interaktyvių, t. y. aukščiausiu galimu perkėlimo į internetą lygiu teikiamų,
elektroninių paslaugų tinklą, liko aktualus.
Elektroninės prekybos plėtra
Lietuvos statistikos departamento duomenimis nuo 2007 iki 2014 m. 1,8 proc. išaugo skaičius
įmonių, kurios naudoja kompiuterius ir elektroninius tinklus prekybai. 2014 m. kompiuterius ir
elektroninius tinklus prekybai naudojo 27,2 proc. įmonių (2007 m. – 26,7 proc.).
IRT naudojimo rodikliai Lietuvoje ir ES šalyse
ES statistikos agentūros, Eurostat duomenimis, Lietuvoje IRT naudojimo rodikliai yra artimi
ES vidurkiui. 2015 m. asmenų, nuolatos naudojančių internetą Lietuvoje, buvo 69 proc., o ES (27
ES šalių narių vidurkis) – 76 proc., atitinkamai namų ūkių, turinčių interneto prieigą Lietuvoje – 67
proc., ES – 80 proc.
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32 paveikslas. Gyventojų interneto naudojimo rodikliai Lietuvoje ir ES (proc.)64

2015 m. Lietuvoje daugiau įmonių gavo užsakymus internetu (18 proc.), ES vidurkis 17 proc.,
25 proc. įmonių Lietuvoje pirko (užsakė) internetu, ES vidurkis – 24 proc.
Pažymėtina, kad sąlyginai didelė dalis gyventojų naudojasi elektroninės valdžios paslaugomis
teikiant įstaigoms informaciją, t. y. internetu siunčiant įvairias užpildytas elektronines formas – 31,2
proc. Lietuvos gyventojų, o ES (27 šalių narių) vidurkis – 26,1 proc. ES statistikos agentūros
,,Eurostat“ duomenimis (duomenys už 2014 m.), Lietuva yra pirmaujanti pagal įmonių bendravimo
su viešojo sektoriaus institucijomis internetu apimtis ir užima pirmą vietą ES mastu pagal tokius
rodiklius, kaip įmonių, kurios naudojasi elektroninės valdžios paslaugomis ir įmonių, kurios
interaktyviai dirba su viešuoju sektoriumi, t. y. teikia internetu užpildytas elektronines formas, dalis.
Lietuvoje minėti rodikliai atitinkamai sudaro – 99,3 proc. ir 99,1 proc., o ES (27 šalių narių)
vidurkis – 87,8 proc. ir 74,2 proc.

2.5. Esminis pakeitimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnį
Iki 2017 m. kovo o 1d. pagal EAVP 28 projektuose buvo nustatyti pažeidimai dėl tęstinumo
reikalavimų nesilaikymo pagal Reglamento 1083/2006 57 straipsnį, iš kurių 4 projektuose
įgyvendintuose pagal 1 prioriteto ,,Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti
moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“, 22 projektų pagal 2 prioriteto ,,Verslo produktyvumo
didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ ir 2 projektuose pagal 5 prioriteto ,,Transeuropinių
transporto tinklų plėtra“. Iki minėtos datos projekto vykdytojai grąžino daugiau, kaip 456 tūkst.
eurų, t. y. 0,01 proc. nuo visos EAVP deklaruotos Europos Komisijai tinkamų išlaidų sumos.
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Eurostat duomenys.

2.6. Suderinamumas su kitomis priemonėmis
Dvigubo finansavimo prevencija ir kontrolė
2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu Dvigubo finansavimo prevencijos bei kontrolės
užtikrinimo sistema buvo integruota ir vykdoma sistemiškai ES struktūrinių fondų planavimo ir
įgyvendinimo sistemos dalyse, t. y. atitinkami priežiūros ir kontrolės veiksmai bei procedūros buvo
atliekami kiekviename iš programos ir projektų etapų ir jų visuma užtikrina adekvatų dvigubo
finansavimo rizikos valdymą.
Programavimo metu nustatant investavimo kryptis ir prioritetus, buvo sukurtos pirminės
prielaidos dvigubo finansavimo rizikos įvertinimui ir prevencijai. Parengus ir Europos Komisijai
patvirtinus Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, parengtos
veiksmų programos šiai strategijai įgyvendinti, parengti jų priedai. Kiekvienoje veiksmų
programoje buvo išskirti prioritetai, padedantys siekti veiksmų programoje numatytų tikslų, tai –
pirminės takoskyros. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos turėjo įsitikinti, kad tos pačios
investicijos nebus finansuojamos pagal kelis veiksmų programų prioritetus ir priemones bei kitus
finansinius instrumentus. Nustatant veiksmų programų prioritetus bei priemones, buvo
detalizuojamas ir atskyrimas nuo kitų finansavimo šaltinių.
Remdamosi Strategija, veiksmų programomis bei jose pateikiamomis „demarkacijos“
lentelėmis, ES struktūrines investicijas administruojančios institucijos rengė atskirų priemonių
aprašymus, kurie buvo tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais dėl veiksmų
programų priedų. Priemonių aprašymuose buvo dalis „Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas
iš ES finansuojamas programas atskyrimu“, kurioje, jeigu būtina, priemonės lygmeniu buvo
detalizuojamos veiksmų programose pateikiamos takoskyros su kitais ES finansiniais instrumentais.
2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu priimant veiksmų programų priedų pakeitimus buvo
atsižvelgiama ir į takoskyros su kitais ES finansiniais instrumentais reikalavimus.
Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos rengė projektų finansavimo sąlygų aprašus,
tinkamumo finansuoti vertinimo metodikoje nustatydamos reikalavimą atskirti finansavimo
šaltinius bei duodamos nuorodą į Veiksmų programą ar priemonės aprašymą veiksmų programos
priede.
Svarbiausios procedūros, susijusios su dvigubo finansavimo prevencija buvo atliekamos
įgyvendinančiosioms institucijoms vertinant projektų paraiškas (pavyzdžiui, paraiškos dėl projekto
finansavimo vertinamos įvertinant galimą paraiškoje suplanuotų veiklų ir išlaidų persidengimą su
pagal kitas pareiškėjo pateiktas paraiškas suplanuotomis ar pagal jau pasirašytas projektų sutartis
įgyvendinamomis veiklomis ir išlaidomis; vertinimo metu buvo įvertinama paraiškos dvigubo
finansavimo rizika, pagal kurios lygį buvo nustatomas vertinimo metu ir projektų įgyvendinimo
etape taikomų dvigubo finansavimo kontrolės procedūrų detalumas).
Sprendimą dėl projektų finansavimo priėmė už priemonės įgyvendinimą atsakingos
ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos. Atsiradus įtarimų dėl dvigubo finansavimo rizikos,
galėjo būti stabdomas tolimesnis procesas (projekto finansavimo ir administravimo sutarties
pasirašymas). Atsižvelgiant į projektų paraiškų vertinimo metu nustatytą projekto riziką, į projekto
finansavimo ir administravimo sutarties specialiąsias sąlygas buvo įtraukiamos su dvigubo
finansavimo rizika ar kontrole susijusios nuostatos.
Projektų įgyvendinimo metu pagrindinį vaidmenį dvigubo finansavimo prevencijos ir
kontrolės procese atliko įgyvendinančiosios institucijos. Įgyvendinant projektus dvigubo
finansavimo kontrolė buco atliekama ir rizika valdoma tikrinant mokėjimo prašymus, atliekant
viešųjų pirkimų priežiūros procedūras ir atliekant projektų patikras vietoje.
2011 m. atlikto 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimo takoskyrų, siekiant
užtikrinti dvigubo finansavimo prevenciją, vertinimo65 pagrindu 2012 m. informacinėje sistemoje
SFMIS2007 buvo įdiegtos funkcinės galimybės dėl priemonių sankirtų, priemonių ir kitų
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finansavimo šaltinių (Mokymasis visą gyvenimą, Eureka, Eurostars, 7-oji bendroji programa,
Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai, Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės,
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 2007–2013 m. bendradarbiavimo per sieną programa, Europos
teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa,
Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama
sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, Išorės sienų
fondas, Specialioji tranzito schema, Ignalinos programa, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos
finansinių mechanizmų) sankirtų naudojimo. Kiekvienais metais, atsižvelgiant į atsiradusius
pokyčius, priemonių sankirtos, priemonių ir kitų finansavimo šaltinių sankirtos buvo atnaujinamos
ir patikslinamos.
Bendradarbiavimo pagrindu vadovaujančiajai institucijai ne ES struktūrinių investicijų
neadministruojančios institucijos ir toliau reguliariai (vieną kartą per ketvirtį) teikė duomenis apie
kitų fondų (ne ES struktūrinių) finansuojamus projektus (pavyzdžiui, projekto vykdytojo
pavadinimas, kodas, finansavimo suma, projekto partneriai, projekto etapas), kurie buvo talpinami į
informacinę sistemą SFMIS2007–2013 m. buvo pasirašyta duomenų mainų sutartis su Nacionaline
mokėjimo agentūra, administruojančia Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą. Pagal šią
sutartį vadovaujančiajai institucijai nuo 2014 m. buvo teikiami duomenys apie Lietuvos kaimo
plėtros 2007–2013 m. pareiškėjus (paramos gavėjus). 2014 m. Nacionalinei mokėjimo agentūrai
buvo pateikti duomenys apie iš ES struktūrinių fondų finansuojamų projektų vykdytojų pateiktas
sąskaitas faktūras, siekiant palyginti, ar nėra sąskaitų faktūrų dubliavimosi SFMIS2007 ir Kaimo
paramos priemonių administravimo informacinėje sistemoje KPPAIS 2. 2014 m. vadovaujančioji
institucija Nacionalinei mokėjimų agentūrai taip pat raštu teikė nuomonę dėl konkrečių
finansuojamų veiklų, vykdydama dvigubo finansavimo prevenciją.
Nuo 2008 m. ES struktūrinių investicijų svetainėje www.esparama.lt skelbiama informacija,
susijusi su dvigubo finansavimo prevencija ir kontrole, taip pat informacija apie institucijų paskirtus
kontaktinius asmenis dvigubo finansavimo ir prevencijos srityje dėl įgyvendintų funkcionalumų
atliekant dvigubo finansavimo tikrinimo veiksmus.
Atsižvelgus į tai, kad per 2007–2013 m. finansavimo laikotarpį nebuvo nustatyta pažeidimų,
susijusių su dvigubu finansavimu, manoma, kad Dvigubo finansavimo prevencijos bei kontrolės
užtikrinimo sistema, pagrįsta vadovaujančiosios institucijos, ministerijų, įgyvendinančiųjų
institucijų, kitų finansinių instrumentų tarpusavio bendradarbiavimu, užtikrina priemonių dvigubo
finansavimo rizikos valdymą. 2014–2020 m. finansavimo periodu bus tęsiama ir tobulinama 2007–
2013 m. sukurta bendradarbiavimo principu veikianti Dvigubo finansavimo prevencijos bei
kontrolės užtikrinimo sistema.
ES struktūrinių investicijų ir kitų ES finansinių instrumentų koordinavimą ir suderinamumą
užtikrinančios priemonės
Koordinuojant Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau EŽŪFKP) ir Europos
žuvininkystės fondo (toliau EŽF) finansuojamus veiksmus su ES struktūrinių investicijų
remiamomis veiklomis, vadovaujančios institucijos (Finansų ministerijos) atstovai dalyvavo
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos įgyvendinimo ir Lietuvos žuvininkystės
sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos įgyvendinimo Stebėsenos komitetų veikloje
(posėdžiuose bei rašytinės Stebėsenos komitetų procedūrose). Atitinkamai Žemės ūkio ministerija,
kaip vadovaujančioji institucija, įgyvendindama Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą ir
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programą, dalyvavo Stebėsenos komiteto
veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės
paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti, veikloje. Kitų institucijų atstovai
taip pat dalyvavo Stebėsenos komitetų veikloje.
ES struktūrinių investicijų ir EIB teikiamų finansinių instrumentų atskyrimas ir koordinavimas

Siekdama užtikrinti nacionalinį ko-finansavimą bendrai iš ES struktūrinių fondų lėšų
finansuojamiems projektams, Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2009 m. kovo 13 d. pasirašė
paskolos sutartį su Europos investicijų banku (toliau – EIB) dėl 1,132 mlrd. eurų ilgalaikės paskolos
(toliau – EIB paskola). EIB paskola Lietuvai skirta užtikrinti bendrąjį viešąjį finansavimą 2007–
2013 m. programavimo laikotarpio projektams, įgyvendinamiems pagal Lietuvos 2007–2013 metų
ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo
ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programas bei projektų, įtrauktų į 2004–2006 m. programavimo
laikotarpio Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamas baseinų investicines programas. Įgyvendinant
2007–2013 m. veiksmų programas, EIB paskolos lėšos buvo naudojamos užtikrinti viešąjį
finansavimą projektams, įgyvendinamiems transporto, energetikos, aplinkosaugos, mokslinių
tyrimų ir inovacijų, turizmo, viešųjų pastatų renovacijos, žmogiškųjų išteklių tobulinimo ir kitose
srityse.
Vadovaujantis su EIB pasirašytos sutarties nuostatomis, EIB paskolos lėšos buvo skiriamos
projektų nacionalinei biudžeto lėšų daliai finansuoti, taip pat Lietuvos Respublikos finansų
ministerija galėjo EIB paskolos lėšas perskolinti pareiškėjams (projektų vykdytojams ir (ar) jų
partneriams), kurių juridinis statusas yra savivaldybė, valstybės ar savivaldybės įmonė, akcinė ar
uždaroji akcinė bendrovė, kurios visą arba dalį akcijų valdo valstybė ar savivaldybė, jų lėšų daliai
projektų finansavimui užtikrinti. Sprendimas dėl projekto nacionalinės biudžeto lėšų dalies
finansavimo iš EIB paskolos lėšų ar EIB paskolos lėšų perskolinimo projektui buvo priimamas tik
po to, kai buvo priimtas teigiamas sprendimas dėl projekto tinkamumo finansuoti 2007–2013 m. ES
struktūrinių fondų lėšomis, t. y. EIB paskolos lėšos skiriamos tik bendrai iš ES struktūrinių fondų
lėšų finansuojamų projektų ko-finansavimui užtikrinti.
EIB paskolos administravimo sistema Lietuvoje buvo pagrįsta 2007–2013 m. programavimo
laikotarpio ES struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistema ir integruota į ES struktūrinių fondų
lėšų administravimo sistemą: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kaip vadovaujančioji
institucija, buvo bendrai atsakinga už EIB paskolos priskyrimą projektams, projektų įgyvendinimo
priežiūrą ir už projektų bendrąjį valdymą ir koordinavimą, o veikdama kaip mokėjimus atliekančioji
institucija, buvo atsakinga už EIB paskolos finansinį valdymą; tarpinės institucijos buvo atsakingos
už vadovaujančiosios institucijos pavestų užduočių vykdymą ir projektų planavimą, koordinavimą,
įgyvendinimą, stebėjimą, ataskaitų teikimą ir auditą. EIB paskolos administravimui buvo patvirtinti
visi reikalingi teisės aktai ir metodiniai dokumentai, kuriais vadovaujantis 2007–2013 m. ES
struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemoje dalyvaujančios atsakingos (įgyvendinančiosios)
institucijos vykdydamos vadovaujančiosios institucijos pavestas vykdyti užduotis atliko projektų
tinkamumo finansuoti iš EIB paskolos lėšų vertinimą, užtikrino projektų atitiktį EIB nustatytiems
išlaidų tinkamumo, aplinkosauginiams ir kitiems reikalavimams bei reikalingų dokumentų
pateikimą EIB, projektų tinkamumo finansuoti EIB paskolos lėšomis vertinimo rezultatai, EIB
paskolos lėšų skyrimo ir mokėjimų projektams duomenys buvo registruojami ir saugomi
SFMIS2007.
Nuo 2009 m. iki 2016 m. Lietuvai pervesta visa pagal sutartį numatyta EIB paskolos lėšų
suma (1.132 mln. eurų). Pagal su EIB pasirašytoje sutartyje numatytą galutinį EIB paskolos lėšų
priskyrimo terminą (2014 m. liepos 31 d.) EIB 2014 m. rugpjūčio 26 d. pateikta galutinė lėšų
priskyrimo ataskaita. Vadovaujantis ataskaitoje pateiktais duomenimis, pagal pasirašytas projektų
finansavimo ir administravimo sutartis projektams buvo priskirta 93,6 proc. EIB paskolos lėšų, o
galutiniams projektų vykdytojams išmokėta 72,48 proc. EAVP įgyvendinimui buvo skirta 352,9
mln. eurų.

2.7 Stebėsena ir vertinimas
2007–2013 m. ES struktūrinių investicijų programavimo laikotarpiu veiksmų programų
stebėsenos funkciją atliko vadovaujančioji institucija ir veiksmų programų Stebėsenos komitetas.
Vadovaujančioji institucija buvo atsakinga už veiksmų programos įgyvendinimo eigą, lėšų

panaudojimo spartą ir kt. Veiksmų programų stebėsenos komitetas, sudarytas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu, nagrinėjo veiksmų programų įgyvendinimo eigą, pagrindines kylančias
problemas ir įgyvendinimo pažangą. Rodiklių reikšmės buvo vertinamos pasitelkiant įvairius
vertinimus, dažniausiai atliekamus išorės tiekėjų.
ES fondų lėšų panaudojimo priežiūra
Programos įgyvendinimo metu buvo vykdoma nuolatinė reguliari finansinių rodiklių
pasiekimo priežiūra. Finansų ministerija (vadovaujančioji institucija) Lietuvos Respublikos
Vyriausybei kas ketvirtį teikdavo veiksmų programų ketvirčio įgyvendinimo ataskaitą. Šioje
ataskaitoje nurodoma apibendrinta informacija apie:
1) veiksmų programų įgyvendinimo būklę – sudarytų projektų finansavimo ir administravimo
sutarčių bei pripažintų tinkamomis deklaruoti EK išlaidų apimtis;
2) pagrindines veiksmų programų įgyvendinimo problemas ir veiksmus, kurių imtasi ar
planuojama imtis sprendžiant minėtas problemas bei siūlymus dėl problemų sprendimo būdų;
3) ES fondų lėšų naudojimo plano ir jį detalizuojančių planų vykdymo būklę;
4) teikiami pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei priimti protokolinius sprendimus ir
įpareigoti institucijas, atsakingas už ES struktūrinių fondų administravimą, imtis konkrečių veiksmų
dėl vėluojančių priemonių įgyvendinimo paspartinimo ir kitų veiksmų, spartinančių ES fondų lėšų
panaudojimą.
Rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamas veiksmų programų ketvirčio
įgyvendinimo ataskaitas, 2015 m. didžiausias dėmesys buvo nukreiptas į rizikingų projektų
įgyvendinimo priežiūrą. Vadovaujančioji institucija, remdamasi SFMIS2007 įregistruota
informacija apie projektų įgyvendinimo būklę bei įgyvendinančiųjų institucijų pateikta informacija
apie minėtų projektų vėlavimo priežastis ir galimybes vėlavimus pašalinti, kiekvieną ketvirtį,
sudarydavo rizikingų projektų sąrašą, į kurį įtraukdavo tuos projektus, kurių vertė viršija 290 tūkst.
eurų, ir kurie pagal nustatytą metodiką yra didesnės, nei vidutinė, rizikos. Tokių projektų
įgyvendinimo pažanga nuolat vertinama, o informacija apie pasiektą pažangą kas ketvirtį teikiama
Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
Po projektų išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos (t. y. po 2015 m. gruodžio
31 d.), vadovaujančiajai institucijai įgyvendinančiosios institucijos, vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-377 patvirtintais 2007−2013
metų Europos Sąjungos fondų finansavimo laikotarpio užbaigimo veiksmų planu ir dokumentų,
kurie privalo būti pateikti Europos Komisijai iki 2017 m. kovo 31 d., parengimo, derinimo ir
teikimo Europos Komisijai grafiku, teikė informaciją apie galimai nefunkcionalius projektus.
Atsižvelgiant į minėto grafiko nuostatas, ši informacija analizuota ir vertinta, rengiant bei teikiant
galutinę veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitą ir galutinę mokėjimo paraišką Europos
Komisijai. Atsižvelgiant į turimą nacionalinį lėšų perteklių pagal Ekonomikos augimo veiksmų
programą, projektai, kurie neatitiko Europos Komisijos Užbaigimo gairių, patvirtintų 2015 m.
balandžio 30 d. Komisijos sprendimu C(2015) 2771, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas
C(2013) 1573 dėl priimtų veiksmų programų, kurioms vykdyti teikiama Europos regioninės plėtros
fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo parama (2007-2013 m.) 3.5. papunkčio
nuostatų, į galutines mokėjimo paraiškas Europos Komisijai ir galutines ataskaitas nebuvo įtraukti.
ES fondų lėšų panaudojimo būklė ir priemonių įgyvendinimo problemos buvo aptariamos
veiksmų programų valdymo komitetų posėdžiuose, organizuojami susitikimai tarp ministerijų ir (ar)
kitų valstybės institucijų, įgyvendinančiųjų institucijų ir vadovaujančiosios institucijos, kurių metu
buvo aptariamos konkrečių veiksmų programų prioritetų ir priemonių įgyvendinimo problemos.
Siekiant užtikrinti EAVP skirtų ES fondų lėšų panaudojimą ir išvengti galimos šių lėšų
praradimo rizikos, 2014 m. EAVP priede buvo patikslinta procentinė dalis, kuria suteikta teisė
viršyti EAVP priede nurodytas ES fondų lėšas prisiimant įsipareigojimus pagal pasirašytas projektų
finansavimo ir administravimo sutartis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
administruojamoms 4 prioriteto ,,Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonėms, Lietuvos

Respublikos ūkio ministerija administruojamoms 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir
aplinkos verslui gerinimas“ priemonėms ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos administruojamoms 3 prioriteto ,,Informacinė visuomenė
visiems“ priemonėms įgyvendinti bei suteikta teisė viršyti EAVP priede nurodytas ES fondų lėšas
apmokant projektų vykdytojams įgyvendinamų projektų išlaidas pagal Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos administruojamą 5 prioritetą ,,Transeuropinių transporto tinklų plėtra“,
kadangi tokia pat apimtimi planuojama nepanaudoti EAVP 6 prioriteto ,,Techninė parama
Ekonomikos augimo veiksmų programai įgyvendinti“ lėšų. Tai sudarė prielaidas pasinaudoti EK
taikomomis lankstumo nuostatomis ir iš EK gauti visas Sanglaudos fondo lėšas, numatytas EAVP
įgyvendinti.
Stebėsenos rodiklių priežiūra
Stebėsenos rodiklių priežiūra buvo vykdoma remiantis 2007–2013 m. veiksmų programų
priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašymais ir Stebėsenos rodiklių
skaičiavimo rekomendacijoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m.
gegužės 12 d. įsakymu Nr. 1K-159. Stebėsenos rodiklių stebėsena vykdyta pagal principą „iš
apačios į viršų“, t. y. aukštesniųjų lygmenų stebėsenos rodiklių pasiekimo reikšmės buvo
kaupiamos iš nustatytų žemesniųjų lygmenų stebėsenos rodiklių pasiekimo reikšmių.
Stebėsenos rodiklių, kurių siekia projektai, nustatymas, keitimas, įgyvendinimo stebėsena
ir sankcijų už nepasiekimą taikymas vykdyti projekto finansavimo ir administravimo sutartyje,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių 168–1791 punktuose ir Finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr.
1K-173 patvirtintose Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijose nustatyta tvarka.
Įgyvendinančioji institucija vertino kiekvieno projekto stebėsenos rodiklio (-ių), nustatyto (-ų)
projekto finansavimo ir administravimo sutartyje pasiekimą, atsižvelgdama į konkretaus stebėsenos
rodiklio skaičiavimo aprašyme nurodytą stebėsenos rodiklio pasiekimo terminą.
Užtikrinti efektyvią stebėsenos rodiklių priežiūrą padėjo ES struktūrinės paramos
kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema (toliau – SFMIS), kurios tikslas – rinkti,
apdoroti ir saugoti statistikos ir finansinius duomenis, susijusius su ES fondų lėšų, bendrojo
finansavimo lėšų ir nacionalinių lėšų panaudojimu. Stebėsenos rodiklių priežiūros funkciją padeda
vykdyti trys SFMIS 2007–2013 metų ES struktūrinių investicijų posistemio moduliai: projektų,
kontrolės ir analizės. Viena iš projektų modulio funkcijų yra projekto stebėsenos rodiklių plano ir jo
įgyvendinimo pažangos stebėsena. Pagrindinės kontrolės modulio funkcijos, susijusios su
stebėsenos rodiklių priežiūra, yra šios: stebėsenos rodiklių plano ir pasiekimų stebėsenos
įgyvendinimas įvairiais lygiais; finansavimo (panaudojimo, įsipareigojimų ir detalizavimo) planų
vykdymo stebėjimo įgyvendinimas; priemonių įgyvendinimo būklės įvairiais lygiais stebėjimo
įgyvendinimas; paraiškų vertinimo, finansavimo skyrimo, sutarčių rengimo ir sudarymo, mokėjimo
prašymų nagrinėjimo, paraiškų asignavimų valdytojui nagrinėjimo, mokėjimų pagal mokėjimo
prašymus teikimo grafikų vykdymo įvairiais lygiais stebėsenos įgyvendinimas; virškontraktavimo
prioriteto ir priemonės lygiu stebėsenos įgyvendinimas; audito ir kitų patikrinimų pastebėjimų ir
rekomendacijų registravimas, tikrinimas ir administravimas ir kt. Analizės modulio pagalba yra
galimas visų modulių duomenų agregavimas ir jų parengimas sudėtingoms ataskaitoms; duomenų
įvairiais pjūviais teikimas; taip pat sudaryta galimybė savarankiškai kurti duomenų analizės
ataskaitas.
Siekiant didinti duomenų apie stebėsenos rodiklių pasiekimus patikimumą bei stiprinti šių
duomenų analizės galimybes, buvo baigtas įgyvendintas SFMIS2007 plėtros etapas, kurio metu
buvo įdiegti nauji arba patobulinti anksčiau sukurti funkcionalumai stebėsenos rodiklių priežiūros
srityje: įdiegti nauji rodiklių ataskaitos formavimo parametrai; sukurtas įrankis, leidžiantis įvertinti
stebėsenos rodiklių pasiekimo riziką atsižvelgiant į finansinių rodiklių pažangą, taip pat sudarytos

galimybės prognozuoti stebėsenos rodiklių pasiekimą kiekvienais ateinančiais kalendoriniais metais
iki šio laikotarpio pabaigos.
2012 m. buvo atliktas sistemingas 2007–2013 m. veiksmų programose nustatytų fizinių
įgyvendinimo stebėsenos rodiklių ir (arba) jų reikšmių keitimas, kurį lėmė:
 Lėšų perskirstymas, atliktas dėl ekonominio ir socialinio sunkmečio pasikeitusių tikslinių
grupių poreikių ir kai kurių ES struktūrinių investicijų intervencijų apimties;
 Siekis patikslinti planuojamas pasiekti stebėsenos rodiklių reikšmes, atsižvelgiant į aktualią
situaciją (pavyzdžiui, rodiklių reikšmes, suplanuotas pasirašytose projektų finansavimo ir
administravimo sutartyse);
 Poreikis ištaisyti veiksmų programų rengimo metu padarytus stebėsenos rodiklių
planavimo ir (arba) jų reikšmių nustatymo netikslumus, išryškėjusius intervencijų įgyvendinimo ir
(arba) atliktų vertinimų metu;
 Veiksmų programoje nustatyti įsipareigojimai įvertinti pradinės situacijos reikšmes, atlikus
atitinkamus vertinimus ir (arba) tyrimus.

Informacinė sistema
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu buvo toliau tobulinami ir diegiami IT sistemų
funkcionalumai, siekiant užtikrinti įvairių duomenų kokybę, jų prieinamumą bei atitikimą
pasikeitusiems teisės aktams.
Vienas reikšmingiausių 2007–2013 m. programavimo laikotarpio ES struktūrinių investicijų
administravimo informacinių sistemų patobulinimų sietinas su Duomenų mainų svetainės (toliau –
DMS) projektų vykdytojams sukūrimu, sąlygojęs administracinės naštos mažėjimą projektų
vykdytojams bei administravimo efektyvumo didėjimą ES struktūrines investicijas
administruojančiose institucijose. DMS buvo naudojama įgyvendinamų projektų duomenų peržiūrai
ir duomenų mainams elektroniniu būdu tarp projektų vykdytojų ir įgyvendinančiųjų institucijų
užtikrinti. Naudojant DMS buvo rengiami ir teikiami mokėjimo prašymai, ataskaitos po projekto
užbaigimo. DMS taip pat įgyvendintos tam tikros projektų vykdytojams aktualios projektų
stebėsenos ir valdymo funkcijos, pvz. skaityti su projektų administravimu susijusius pranešimus ir
(arba) priminimus. DMS funkcionalumą ir patogumą vartotojui patvirtino 2013 m. atlikta projektų
vykdytojų apklausa66, kurios metu net 94 proc. respondentų DMS įvertino labai gerai.
Programos įgyvendinimo metu taip pat buvo tobulinama SFMIS, kuri padėjo atlikti šias tris
pagrindines funkcijas:
 valdymo funkciją (veiksmų programų finansinių planų ir rodiklių įvedimas, jų vykdymo
prognozės ir stebėsena, įsipareigojimų ir mokėjimų planų vykdymo priežiūra, N + 2 / 3 taisyklės
kontrolė ir kt.);
 administravimo funkciją (paraiškų registravimas, sutarčių administravimas, projektų
įgyvendinimo priežiūra, patikrų rezultatų registravimas, išlaidų tinkamumo kontrolė, apmokėjimas
ir pan.);
 atskaitomybės funkciją (informacijos apie projektų įgyvendinimo eigą pateikimas,
suvestinių parengimas ataskaitoms rengti, informacijos apie išlaidas pateikimas, informacijos
kontrolei ir auditui rinkimas ir pateikimas, informacijos ES struktūrinių investicijų vertinimams
sistemingas rinkimas, ataskaitų Europos Komisijai rengimas ir t. t.).
Nors SFMIS buvo naudojama ir 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu, tačiau 2007–2013
m. laikotarpiu atlikus reikšmingą sistemos plėtrą, ji tapo neatsiejamu ES fondų lėšų administravimo
įrankiu. ES mastu SFMIS buvo ne kartą įvertinta kaip veiksmingas įrankis ES fondų lėšų
administravimui, stebėsenai ir audito atsekamumui užtikrinti (plačiau apie tai žr. šios ataskaitos
3.6.1 skyriuje).
Veiksmų programų valdymo komitetai
ES fondų lėšų panaudojimo būklė ir priemonių įgyvendinimo problemos nuolat buvo
aptariamos veiksmų programų valdymo komitetų (toliau – VPVK) posėdžiuose. VPVK buvo
sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 18 d.
įsakymu Nr. 1K-376 „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo
veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto sudarymo“. Tai
tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos iš vadovaujančios, tvirtinančiosios, tarpinių,
įgyvendinančiųjų institucijų ir vietos regionų plėtros tarybos atstovų. VPVK funkcijos apėmė:
veiksmų programų įgyvendinimo eigos ir pažangos, veiksmų programų įgyvendinimo problemų
nagrinėjimą, kvietimų teikti paraiškas skelbimų planavimą, ES ir bendrojo finansavimo asignavimų
poreikio valstybės biudžete planavimą ir galimo ES fondų lėšų perskirstymo tarp institucijų
nagrinėjimą, gerosios patirties administruojant ES struktūrinių fondus dalybas.
Stebėsenos komiteto veikla
66

Ataskaita skelbiama:

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/ES_strukturines_paramos_administravi
mo_sistemos_efektyvumo_vertinimas.pdf

Stebėsenos komitetas veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. Europos
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti, buvo
sudarytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 60 (toliau –
Stebėsenos komitetas). Komitetas, siekdamas, kad būtų užtikrintas kuo efektyvesnis veiksmų
programų įgyvendinimas, operatyviai reagavo į pasikeitusias socialines ekonomines sąlygas
Lietuvoje ir veiksmų programų įgyvendinimo ypatumus, tam pasitelkdamas lankstesnes sprendimų
priėmimo formas, pavyzdžiui, posėdžių organizavimą, taikant rašytinę procedūrą.
Stebėsenos komiteto posėdžiuose buvo pristatoma ir aptariama informacija apie 2007–2013
m. veiksmų programų įgyvendinimą, rezultatus, problemas, jų sprendimo būdus, ES struktūrinių
investicijų vertinimų rezultatus, pareiškėjų, projektų vykdytojų ir visuomenės nuomonės tyrimų
apžvalgas, Europos Komisijai deklaruotų išlaidų audito rezultatus.
5 lentelė. Informacija apie Stebėsenos komiteto posėdžių veiklą.

2007

Stebėsenos
komiteto posėdžių
skaičius
1

Rašytinių
procedūrų
skaičius
-

2008

5

4

2009

5

7

2010

3

3

2011

2

5

2012

2

4

2013

2

4

Metai

Priimti sprendimai
Apsvarstyti bei patvirtinti bendrieji projektų atrankos kriterijai ir dalis
specialiųjų projektų atrankos kriterijų.
Apsvarstyti bei patvirtinti veiksmų programų atitinkamų priemonių
specialieji projektų atrankos kriterijai; patvirtinta EAVP įgyvendinimo
ataskaita už 2007 m.; patvirtini Komiteto darbo reglamento pakeitimai bei
preliminarus posėdžių tvarkaraštis 2008 ir 2009 m.
Pakeisti veiksmų programų tam tikrų prioritetų pavadinimai ir aprašymai
bei uždavinių aprašymai; pakeistas fondų lėšų pasiskirstymas pagal
prioritetus ir finansavimo šaltinius bei kategorijas; nutarta patikslinti
EAVP šeštojo skyriaus „Įgyvendinimo nuostatos“ aprašymą; nutarta
organizuoti apskritojo stalo diskusijas spartesniam ŠMM administruojamų
priemonių įgyvendinimui aptarti, taip pat organizuoti apskritojo stalo
diskusiją papildomų galimybių aktyvinimui, siekiant didesnio užimtumo,
aptarti.
Patvirtinti specialieji bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų
atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai; patvirtinta 2009 m. EAVP
įgyvendinimo ataskaita; patvirtinta Lietuvos 2007–2013 metų Europos
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija; pakeisti specialieji
projektų atrankos atitikties kriterijai bei jų paaiškinimai; patvirtinti
specialieji projektų atrankos atitikties kriterijai bei jų paaiškinimai.
Patvirtinti specialieji projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai;
pakeisti specialieji projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai;
patvirtintas Stebėsenos komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas;
patvirtinti specialieji bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų
atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai; patvirtinta 2010 m. EAVP metinė
įgyvendinimo ataskaita; patvirtinti EAVP pakeitimai.
Patvirtinti specialieji bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų
atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai; patvirtinti specialieji projektų
atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai; pakeisti specialieji projektų atrankos
kriterijai ir jų paaiškinimai; patvirtinta 2011 m. EAVP metinė
įgyvendinimo ataskaita patvirtinti visų Lietuvos 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos panaudojimo strategiją įgyvendinančių veiksmų
programų teksto ir finansinių planų pakeitimai; patvirtinti Stebėsenos
komiteto darbo reglamento pakeitimai; patvirtinti EAVP rodiklio
pakeitimai; patvirtintas preliminarus Stebėsenos komiteto 2013 m.
susitikimų tvarkaraštis.
Pakeisti specialieji projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai;
panaikinti specialieji projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai;
patvirtinti specialieji projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai;
patvirtinta 2012 m. EAVP metinė įgyvendinimo ataskaita; patvirtinti visų
Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją
įgyvendinančių veiksmų programų teksto ir finansinių planų pakeitimai;
patvirtinti EAVP teksto ir įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pakeitimai.
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Stebėsenos
komiteto posėdžių
skaičius
2

Rašytinių
procedūrų
skaičius
2

2015

1

2

2016

-

1

Metai

Priimti sprendimai
Pakeisti specialieji bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų
atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai, pakeisti specialieji prioritetiniai
projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai, patvirtinti specialieji
projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai, patvirtinta 2013 m. EAVP
metinė įgyvendinimo ataskaita .
Pakeisti specialieji projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai;
patvirtini Komiteto darbo reglamento pakeitimai; patvirtinta 2014 m.
EAVP metinė įgyvendinimo ataskaita
Patvirtinti 2015 m. finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo
duomenys.

Atsižvelgiant į veiksmų programų įgyvendinimo problemas ir šalies socialinę ekonominę
aplinką, Stebėsenos komiteto priimti sprendimai užtikrino, kad ES fondų lėšomis būtų
finansuojamos šalies socialinei, ekonominei bei regioninei plėtrai teigiamą įtaką darančios veiklos ir
būtų užtikrinama tinkamas veiksmų programų įgyvendinimas.
ES fondų lėšų vertinimas
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu ES fondų lėšų vertinimo veikla Lietuvoje buvo
planuojama, jai numatyti adekvatūs finansiniai ištekliai, vertinimo funkcijai įgyvendinti paskirti
atsakingi darbuotojai visose už vertinimą atsakingose institucijose, planuojant ir įgyvendinant
vertinimo projektus buvo taikoma tokia rekomenduotina praktika kaip specialios vertinimo projekto
priežiūros grupės, vertinimo rezultatų viešinimas, o vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas –
stebimas.
Lietuvoje veikianti ES fondų lėšų vertinimo sistema yra paremta centralizuotu vertinimo
planavimu ir tarpinstituciniu bendradarbiavimu pagrįstu koordinavimu. Vertinimo veiklai planuoti
ir vykdyti 2007–2013 m. laikotarpiu buvo parengtas ir 2008 m. sausio 15 d. Finansų ministro
įsakymu Nr. 1K-018 patvirtintas Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo planas. Jame
buvo nustatyti ES fondų lėšų vertinimo Lietuvoje tikslai ir uždaviniai 2007–2013 metams,
suplanuotos priemonės ir finansiniai ištekliai šiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Šiam
planui įgyvendinti kasmet buvo rengiami metiniai vertinimo planai, numatantys konkrečius
vertinimo ir vertinimo galimybių stiprinimo projektus, už jų įgyvendinimą atsakingas institucijas ir
projektų įgyvendinimo terminus.
Vadovaujančioji institucija, atlikdama vertinimo koordinavimo funkciją, 2007–2015 m. atliko
šiuos veiksmus:
 Stebėjo metinių ES fondų lėšų vertinimo planų įgyvendinimą (žr. toliau pateiktą lentelę ir
šios ataskaitos priedą „Atliktų vertinimų apžvalga“).
 Reguliariai informavo Stebėsenos komitetą ir Europos Komisiją apie ES fondų lėšų
vertinimo rezultatus.
 Organizavo Vertinimo koordinavimo grupės veiklą (plačiau žr. skyriuje „Vertinimo
koordinavimo grupės veikla“).
 Organizavo ES fondų lėšų vertinimo galimybių stiprinimo veiklą (plačiau žr. skyriuje „ES
struktūrinių fondų investicijų vertinimo galimybių stiprinimas“).
 Užtikrino metinių vertinimo planų, vertinimo ataskaitų bei kitos su vertinimu susijusios
informacijos
paskelbimą
ES
struktūrinių
investicijų
svetainėje
(žr.
http://www.esparama.lt/vertinimo-ataskaitos).
 Kaupė ir analizavo informaciją apie vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą (plačiau žr.
skyriuje „Vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas“).
 Atliko parengiamuosius darbus 2014–2020 m. programavimo laikotarpio vertinimo
sistemai parengti.

6 lentelė. Atlikti EAVP ir horizontalūs vertinimai (atlikti vertinimai, kurių vertinimo objektas buvo EAVP intervencijos (prioritetai, uždaviniai,
priemonės) arba horizontalūs vertinimai, kurių objektas apėmė ir EAVP intervencijas arba buvo aktualus ir EAVP įgyvendinimui).
Vertinimo pavadinimas

Vykdytojas

1. EAVP įgyvendinimo rodiklių Lietuvos
transporto sektoriuje
Respublikos
skaičiavimas (2010)
susisiekimo
ministerija

2.

ES struktūrinės paramos
Lietuvos
lėšomis finansuojamų
Respublikos
finansinės inžinerijos
ūkio
priemonių steigimo ir
ministerija
valdymo Lietuvoje teisinės ir
institucinės sistemos
tinkamumo vertinimas
(2010)

3.

Lietuvos mokslo ir verslo
Lietuvos
sričių bendradarbiavimo
Respublikos
efektyvumo bei finansavimo
ūkio
galimybių koordinavimo
ministerija
vertinimas (2011)

Vertinimo
Vertinimo rezultatai ir nauda
pobūdis
EAVP priemonės Administravimas Veiklos
Vertinime buvo sukurta EAVP įgyvendinimo rodiklių pradinių situacijų
skaičiavimo metodika ir vadovaujantis ja nustatyta EAVP įgyvendinimo
rodiklių pradinė situacija (2006 m.). Taip pat atliktas ir bandomasis
tyrimas bei nustatytos kiekybinės rodiklių išraiškos (reikšmės) 2008 m. ir
įvertintos visų Susisiekimo ministerijos administruojamų priemonių
EAVP rodiklių planuojamos pasiekti reikšmės iki 2015 m.
Vertinimo rezultatai ir rekomendacijos padėjo užtikrinti kokybišką EAVP
įgyvendinimo stebėseną.
Lietuvos teisinės ir Administravimas Strateginis Vertinime konstatuota, kad iš esmės Lietuvos nacionalinių teisės aktų
finansinės sistemos
nuostatos yra suderintos su ES struktūrinių fondu lėšų panaudojimą
tinkamumas SVV
reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis dėl finansų
plėtrai skirtoms EAVP
inžinerijos priemonių steigimo.
finansinės inžinerijos
Vertinimo metu išnagrinėti LR ir ES teisės aktai, tiesiogiai taikomi
priemonėms
Lietuvai, kurie reglamentuoja valstybės lėšų panaudojimą finansų
inžinerijos priemonėms steigti ir šių instrumentų administravimą, nurodyti
identifikuoti teisės aktai, kurie gali turėti įtaką Finansų inžinerijos
priemonių steigimui, finansavimui ir valdymui, įvertintas LR teisės aktų
pakankamumas esamiems poreikiams ir būtinybė tikslinti esamus/parengti
naujus teisės aktus.
Ataskaitoje taip pat pateikiamas esamos institucinės valstybės ir ES
struktūrinių fondų finansuojamų finansinių priemonių administravimo
sistemų vertinimas, Finansų inžinerijos instrumentų pakankamumo ir
tinkamumo ekonominei situacijai, atitikties SVV poreikiams vertinimas
bei Finansų inžinerijos priemonių steigimo ir finansavimo iš valstybės lėšų
poveikio vertinimas valstybės biudžetui.
Vertinimo ataskaitoje pateiktos rekomendacijos, kurios sugrupuotos pagal
siūlomas spręsti problemas ir rizikas.
Šio vertinimo rezultatų panaudojimas ir rekomendacijų įgyvendinimas
leido geriau išnaudoti finansų inžinerijos galimybes, tobulinant ES
struktūrinių investicijų panaudojimą.
Ūkio ministerijos
Teminis
Veiklos
Vertinime nustatyta, kad Lietuvos inovacijų politikos uždaviniai atitinka
kompetencijai
ES inovacijų politikos kaitos tendencijas. Ūkio ministerijos intervencijos
priklausančių
MTEP ir inovacijų skatinimo srityje turės esminės teigiamos įtakos MTEP
inovacijų ir mokslinių
ir inovacijų politikos įgyvendinimui. Didžiausią įtaką priemonės turės
tyrimų bei
informacinių ir ryšių technologijų, biotechnologijų, ateities energetikos ir
technologinės plėtros
elektrinės bei optinės įrangos sektorių plėtrai. Taip pat identifikuotos ir
Vertinimo objektas Vertinimo tipas

finansavimo
priemonių sistema,
skirta viešojo ir
privataus sektorių ir jų
bendradarbiavimo
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės
plėtros (MTEP) ir
inovacijų srityse
skatinimui.

4.

5.

ES struktūrinės paramos
Lietuvos
poveikio smulkiajam ir
Respublikos
vidutiniam verslui vertinimas
ūkio
(2014)
ministerija

ES struktūrinių fondų lėšų,
skirtų kelių sektoriaus
projektams įgyvendinti,
planavimo ir panaudojimo
efektyvumo vertinimas
(2013)

EAVP 2 prioriteto
priemonės

Poveikio

Lietuvos EAVP kelių sektoriaus
Veiksmų
Respublikos
priemonės
programos
Susisiekimo
įgyvendinimas
ministerija

problemos: inovacijų paslaugos yra nepakankamos kokybės, dubliuojasi,
yra perteklinės ir nelanksčios nėra susitelkiama į tikslinį naudos gavėją,
trūksta veiklos tęstinumo; daugumai verslo įmonių trūksta informacijos
veiklas ir teikiamą naudą verslui; MTEP ir slėnių teikiamos paslaugos
neatitinka verslo poreikių; slėniai orientuojasi tik į mokslo interesų
tenkinimą.
Vertinimo rezultatai atskleidė, kad finansinės priemonės, kuriomis
siekiama paskatinti įmones ir mokslo ir studijų institucijas (MSI)
bendradarbiauti, kuria finansines paskatas bendradarbiauti ir skleidžia
informaciją apie bendradarbiavimo naudą ir galimybes.
Vertinimo rekomendacijos turėjo įtakos skatinant viešojo ir privačiojo
sektorių bendradarbiavimą MTEP ir inovacijų srityse ir pagerino
struktūrinių fondų lėšų, skirtų viešojo ir privačiojo sektorių
bendradarbiavimui MTEP ir inovacijų srityse skatinti, panaudojimą.
Strateginis Vertinime nustatyta, kad analizuojamo laikotarpio priemonės buvo
tinkamos ir prisidėjo prie svarbiausiųjų eksporto plėtros barjerų mažinimo.
Pagrindinis priemonių dėmesys skirtas darbo našumo didinimo
investicijoms ir naujų rinkų paieškos veikloms. Stokojama intervencijų,
kurios įmonėms padėtų plėtoti žmogiškuosius išteklius, kurių gebėjimai
kol kas taip pat identifikuojami kaip viena iš kliūčių eksporto apimčių
didėjimui.
ES lėšomis finansuoti kreditai, garantijos ir dalinis palūkanų
kompensavimas tinkamai prisidėjo prie pasikeitusių įmonių poreikių
tenkinimo pablogėjus ekonominei situacijai ir tai buvo adekvati reakcija į
pasikeitusią bankų politiką. Kreditinių priemonių ir garantijų taikymas
atitiko gerąją pasaulinę praktiką, kuri nustatyta išnagrinėjus EBPO patirtį;
ES fondų lėšų, skirtų SVV, pridėtinė faktinė vertė pirmiausia pasireiškia
teigiamu poveikiu apyvartai.
Kontrafaktinis poveikio vertinimas patvirtina, kad projektų vykdytojų
darbuotojų skaičius būtų mažesnis, jei finansavimas nebūtų skiriamas.
Vertinime pateiktos rekomendacijos dėl tolimesnio SVV projektų
finansavimo sąlygų.
Veiklos
Vertinime nustatytas kelių sektoriuje nustatytų tikslų, uždavinių,
priemonių ir suplanuotų projektų tinkamumas, buvo išanalizuota, ar
įgyvendinti projektai (fizinė apimtis ir finansavimas) buvo pakankami
nustatytiems tikslams, uždaviniams pasiekti, ar lėšos, panaudotos šiems
projektams, buvo panaudotos efektyviai. Buvo išnagrinėtas lėšų
projektams skyrimo būdo ir procedūrų tinkamumas. Nustatytas kelių
sektoriaus projektams įgyvendinti skirtų ES struktūrinių fondų lėšų
poveikis visuomenei, ekonomikai, verslui. Taip pat pateikti gerosios
užsienio šalių (Airijos, Vokietijos ir Škotijos) praktikos atvejai, planuojant

ES struktūrinių fondų lėšas kelių sektoriaus projektams ir juos
įgyvendinant (pvz., finansavimo tipai, įgyvendinimo procedūros ir pan.).
Vertinimo išvadose ir rekomendacijose 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiui suformuluoti pasiūlymai toliau investuoti į inovacijų ir MTEP
veiklas kelių sektoriuje (intelektinės transporto sistemos ir paslaugos,
inovacijos, susijusios su kelių dangomis, sistemų optimizavimo tyrimai,
kt.), į infrastruktūrines eismo saugos priemones, didelį dėmesį taip pat
skiriant vairuotojų elgsenos keitimui bei kitoms organizacinėms
priemonėms.
6. Regionų projektų planavimo
Lietuvos
Horizontalus, regionų Administravimas Veiklos
Vertinime nustatyta, kad planuojant ir įgyvendinant regionines priemones,
ir įgyvendinimo sistemos
Respublikos projektų planavimą ir
stokojama VRM, kaip institucijos, atsakingos už nacionalinę regioninę
efektyvumo vertinimas
vidaus
atranką
politiką, horizontalaus koordinavimo. Regionų savarankiškumas
(2010)
reikalų
reglamentuojantys
planuojant struktūrines investicijas yra apribotas iš anksto tarpinių
ministerija
teisės aktai ir
institucijų nustatytų ir patvirtintų investavimo krypčių ir apimčių. Didesnį
procedūros
regionų indėlį planuojant struktūrinių fondų investavimo kryptis galėtų
sustiprinti plačiau įgyvendinamas partnerystės principas. Regionų plėtros
tarybų vykdoma projektų atrankos praktika tarp skirtingų regionų ženkliai
skiriasi. Dalis regionų taiko aiškiai apibrėžtus kiekybinius projektų
naudingumo nustatymo metodus, taiko kokybinius atrankos metodus. Ši
skirtinga projektų atrankos praktika yra vienas svarbesnių regionų
savarankiškumo požymių ir iš dalies realizuoja subsidiarumo principą
projektų atrankos sistemoje.
Vertinime pasiūlytos rekomendacijos turėjo poveikį tobulinant regionų
projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemą.
7.
Ūkio ministerijos
Lietuvos
Horizontalus,
Teminis
Strateginis Vertinimą sudaro 3 pagrindinės komponentės – stebėsenos sistemos
kompetencijai priskirtų
Respublikos
Ūkio ministerijos
sukūrimas, makroekonominio modelio viešosios politikos intervencijų
bendrai finansuojamų iš ES
ūkio
administruojamos
vertinimui parengimas bei 2007–2013 m. Ūkio ministerijos kompetencijai
struktūrinių fondų lėšų
ministerija pagal EAVP ir SSVP
priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų priemonių
ekonomikos sektorių būklės
finansuojamos
tarpinio vertinimo atlikimas.
pokyčių vertinimas (I etapas)
priemonės.
Stebėsenos sistemos rodikliai skirstomi į dvi pagrindines grupes, kurias
(2011)
sudaro ekonomikos ir specifiniai sektoriniai rodikliai (Ūkio ministerijos
kompetencijai priskirtų ir ES struktūrinių investicijų lėšomis bendrai
finansuojamų ekonomikos sričių (turizmas, verslas ir verslo aplinka,
moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, energetika) būklės stebėsenos
rodikliai).
Ekonominės situacijos ir intervencijų vertinimui buvo parengtas
makroekonominis modelis HERLIT-16, jame Lietuvos ekonomika
skirstoma į šešiolika sektorių, kurie siejasi su Ūkio ministerijos
administruojamomis sritimis (MTTP, verslas ir verslo aplinka, turizmas ir
energetika).
Vertinimo rezultatai parodė, kad Ūkio ministerijos pastangos sušvelninti

8.

Lietuvos plėtros prioritetų
2014–2020 m. ES
struktūrinės paramos
panaudojimo laikotarpiu
vertinimas (2009)

9.

Valstybės projektų
planavimo, taikomo
įgyvendinant 2007–2013 m.
veiksmų programas ir
planuojant ES lėšas,
tinkamumo ir efektyvumo
vertinimas (2010)

2009 m. ir 2010 m. Lietuvos ekonomikos nuosmukio padarinius buvo
sėkmingos.
Vertinimo rekomendacijos skirtos 2007–2013 m. programavimo
laikotarpio problemoms spręsti bei kryptys 2014–2020 m. programavimo
laikotarpio: dėl alternatyvaus priemonių paketo, kuris būtų orientuotas
finansų ir ekonomikos krizių pasekmes, parengimo; finansų inžinerijos
priemonių finansavimo skyrimo sąlygų tobulinimo; MTTP srities,
energetikos priemonių prioritetizavimo; MTTP priemonių koordinavimo
mechanizmo; turizmo sektoriaus finansavimo.
Lietuvos
Horizontalus,
Pasirengimas Strateginis Vertinime nustatyta, kad iš esmės Lietuvos ūkio vystymosi prioritetai iki
Respublikos
Lietuvos ūkio
2014–2020 m.
2020 metų turėtų išlikti panašūs, kaip ir 2007–2013 m. laikotarpiu:
finansų
socialinės ir
programavimo
integracija į globalią ekonomikos sistemą, globalias vertės kūrimo
ministerija
ekonominės raidos
laikotarpiui
grandines bei tinklus; eksportuojančių ūkio šakų plėtra; TUI pritraukimas,
tendencijos
ypatingai aukštos pridėtinės vertės, eksportą didinančiose srityse;
Ketvirtosios
demografinių procesų valdymas ir migracija, ypatingą dėmesį skiriant
ekonominės ir
aukštos kvalifikacijos specialistų emigracijai; regioninių netolygumų
socialinės sanglaudos
mažinimas.
ataskaitos keliamų
Atlikta Ketvirtosios ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitos
iššūkių kontekste
nuostatų aktualumo Lietuvai analizė parodė iššūkių svarbą Lietuvai:
pirmoje vietoje – globalizacijos iššūkis ir poreikis stiprinti Lietuvos
ekonominį konkurencingumą, antroje vietoje – energetinių išteklių rinkos
problemų sprendimas. Taip pat svarbūs demografiniai iššūkiai.
Vertinimo metu pateikta analizė ir rekomendacijos, kurios naudingos
formuojant argumentuotą Lietuvos Respublikos poziciją dėl ES
sanglaudos politikos po 2013 metų. Vertinimo ataskaitoje suformuluotos
rekomendacijos dėl 2014–2020 m. programavimo laikotarpio investicinių
krypčių ir finansavimo priemonių, akcentuojama finansų inžinerijos
svarba.
Lietuvos
Horizontalus,
Administravimas Veiklos
Vertinime konstatuota, kad valstybės projektų planavimas Lietuvoje yra
Respublikos
valstybės projektų
tinkamai reglamentuotas, tačiau dėl strateginių dokumentų kokybės stokos
finansų
planavimo sistema ir
ir politikos įgyvendinimo agentūrų trūkumo, valstybės projektų
ministerija
2007–2013 m.
planavimas ne visada yra tinkamiausias ir efektyviausias būdas ES
veiksmų programų
struktūrinių investicijų lėšoms paskirstyti.
priemonės, kurioms
Vertinimo metu nustatytos pagrindinės problemos, pateikta analizė ir
taikomas valstybės
rekomendacijos, kurios naudingos tobulinant valstybės projektų
projektų planavimas
planavimą. Rekomendacijos ir joms įgyvendinti pasiūlytos priemonės yra
tiek strateginio pobūdžio, pvz. dėl strateginio planavimo dokumentų
kokybės didinimo, tiek ir administracinio bei techninio pobūdžio, pvz.
papildyti ir patikslinti metodinius dokumentus, inicijuoti valstybės
tarnautojų mokymus ir kt.

10. Pagal 2007–2013 m. Europos Lietuvos
Sąjungos struktūrinės
Respublikos
paramos strategiją
finansų
įgyvendinamų veiksmų
ministerija
programų einamasis
stebėsenos rodiklių
tinkamumo vertinimas
(2010)

11.

2007–2013 m. ES
Lietuvos
struktūrinės paramos
Respublikos
specialiųjų atrankos kriterijų
finansų
vertinimas (2010)
ministerija

12.

Partnerystės principo
įgyvendinimo, panaudojant
ES struktūrinę paramą,
vertinimas (2010)

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

Vertinime nustatyta, kad vadovaujantis SMART metodika, veiksmų
programose ir jų prieduose numatyti stebėsenos rodikliai yra ne visada
aiškiai susieti su tikslais/ uždaviniais, kurių įgyvendinimą jie matuoja.
Rodikliais matuojami produktai ar paslaugos, teikiami netinkamai tikslinei
grupei; rodikliais išreiškiami pasiekti rezultatai, kurie neturi įtakos
priemonės tikslų/ programos uždavinių įgyvendinimui. Pastebėtas
priežastinės teorijos, kuria būtų pagrįsta ES fondų tikslų – uždavinių
hierarchija, trūkumas ir, atitinkamai, aiškių loginių ryšių tarp skirtingo
lygio ir turinio rodiklių trūkumas. Bendras stebėsenos rodiklių skaičius yra
tinkamas. Analizuojant stebėsenos rodiklių tinkamumą ir pakankamumą,
nustatytos ir tam tikros trūkstamos stebėsenos sritys bei intervencijos
poveikio matavimo lygių nepakankamumas.
Stebėsenos rodiklių paskirtis yra nepakankamai subalansuota (kiekybiniai
rodikliai vs kiekybinius).
Vertinimo rekomendacijos leido patobulinti 2007–2013 m. veiksmų
programų stebėsenos rodiklių sistemą ir buvo panaudotos ruošiant 2014–
2020 m. programavimo laikotarpio ES struktūrinių investicijų
įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemą.
Horizontalus,
Administravimas Veiklos
Vertinime nustatyta, kad tikslinga tobulinti specialiųjų projektų atrankos
ŽIPVP priemonių
kriterijų (toliau – SPAK) nustatymo ir planavimo procesus, SPAK
specialieji
komunikavimą, pristatymą vertintojams, taip pat nustatyti SPAK
(prioritetiniai)
kokybiškumo ir pakankamumo parametrus. Kartu su vertinimo ataskaita
atrankos kriterijai, kitų
pateikiamoje 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos
veiksmų programų
specialiųjų prioritetinių atrankos kriterijų nustatymo ir jų tinkamumo /
specialieji
pakankamumo vertinimo metodikoje yra nustatyti SPAK kokybiškumo ir
(prioritetiniai)
pakankamumo reikalavimai (SPAK universalieji, specifiniai, nustatymo
atrankos kriterijai
proceso, individualūs, rinkinio reikalavimai).
Taip pat pateiktos 2 grupės rekomendacijų: 1) rekomendacijos SPAK
procesui tobulinti ir 2) rekomendacijos SPAK kokybei gerinti. Šio
vertinimo rezultatų panaudojimas leis parengti kokybiškesnius SPAK ir
patobulinti SPAK procesą.
Horizontalus,
Teminis
Strateginis Vertinime nustatyta, jog partnerystės poveikis ES struktūrinių investicijų
partnerystė 2004–2006
panaudojimo procesui yra vidutinis, t. y. partnerystė nėra tik formalus
m., ir 2007–2013 m.
reikalavimas. Taip pat buvo identifikuoti tam tikri neigiami aspektai.
laikotarpiais programų
Partnerystės principo įgyvendinimo reglamentavimas Lietuvos
rengimo,
nacionaliniuose teisės aktuose yra platus ir abstraktus. Programuojant,
įgyvendinimo,
įgyvendinant ir vertinant ES fondus, partneriai aktyviausiai dalyvavo
stebėsenos ir
svarstant jau parengtus sprendimus, tačiau nepakankamai sistemingai ir
vertinimo metu
plačiai buvo įtraukti į ankstyvąjį sprendimų priėmimo proceso etapą. Ne
visada ir ne visiems partneriams yra aišku, kada rengiami tam tikri
sprendimai, ir kuriuo momentu jie turi galimybę įsitraukti į diskusijas,
Horizontalus,
Administravimas
visų tipų ir lygių
2007–2013 m.
veiksmų programų ir
priemonių
įgyvendinimo
stebėsenos rodikliai
bei jų sistema

Veiklos

teikti siūlymus, alternatyvas. Socialinių ir ekonominių partnerių siekis
atstovauti organizacijos narių interesus naudojant ES finansavimą yra
vienas svarbiausių motyvų dalyvauti partnerystės procese, tačiau tai gali
kelti riziką skaidrumo ir nešališkumo principų įgyvendinimui. Daugiausiai
ekspertinių žinių ir įgūdžių partneriai turi savo veiklos srityje ar sektoriuje,
o labiausiai trūksta ES finansavimo valdymo principų išmanymo.
Vertinimo metu nustatytos pagrindinės problemos, rizikos, pateikta
analizė ir rekomendacijos, kurios naudingos partnerystės proceso ES
struktūrinių fondų panaudojimo srityje tobulinimui.
13.
Finansavimo takoskyrų,
Lietuvos
Horizontalus,
Administravimas Strateginis Vertinime nustatyta, kad jos šiuo metu kartu su veikiančia finansavimo
siekiant užtikrinti dvigubo Respublikos
2007–2013 m.
takoskyrų nustatymo ir stebėsenos sistema iš esmės užtikrina pirminę
finansavimo prevenciją,
finansų
veiksmų programose
dvigubo finansavimo prevenciją. Vertinime pateikta išvada, kad Lietuvoje
vertinimas (2011)
ministerija
ir jų prieduose
veikianti ES struktūrinių investicijų administravimo sistema užtikrina
nubrėžtos takoskyros
pakankamą dvigubo finansavimo prevenciją ir kontrolę.
Remiantis vertinimo rezultatais suformuluotos rekomendacijos, susijusios
su informacijos valdymu ir apima kitų finansavimo šaltinių ir finansavimo
takoskyrų informacijos susisteminimą bei jos atnaujinimo procedūrų
sukūrimą, tokiu būdu užtikrinant efektyvią finansavimo takoskyrų
stebėseną. Kita esminė rekomendacijų dalis skirta tarpinstitucinio
bendradarbiavimo skatinimui. Taip pat siūloma apsvarstyti kitas
priemones, galinčias padėti efektyviau užtikrinti dvigubo finansavimo
prevenciją ir kontrolę.
Vertinimo išvados ir rekomendacijos padėjo tobulinti finansavimo
takoskyrų nustatymo ir stebėsenos sistemą. Vertinimo metu parengtos
metodinės gairės institucijoms, atliekančioms dvigubo finansavimo
prevencijos ir kontrolės procedūras, administruojant Lietuvos 2007–2013
metų ES struktūrines investicijas.
14. ES fondų lėšų, skirtų 2007–
Lietuvos
Horizontalus,
Administravimas Veiklos
Vertinime nustatytos ES fondų lėšų naudojimo plano nevykdymo
2013 m. veiksmų
Respublikos
2007–2013 m. ES
priežastys, įvertintos galimybės pasiekti ES fondų lėšų naudojimo plano
programoms įgyvendinti,
finansų
struktūrinių investicijų
rodiklius ateinančiais metais, atsižvelgiant į dabartinę veiksmų programų
panaudojimo vertinimas
ministerija įsisavinimo sparta ir
prioritetų įgyvendinimo eigą (priemonių įgyvendinimo planų vykdymą,
(2011)
stebėsena
pateiktų paraiškų bei prisiimtų įsipareigojimų apimtis ir kt.) įvertinta ES
fondų lėšų naudojimo plano nevykdymo įtaka N+2/N+3 taisyklės
įgyvendinimui bei nustatytos priemonės, kurios užtikrintų plano vykdymą.
Išvadų ir rekomendacijų įgyvendinimas leis optimizuoti ES 2007–2013 m.
struktūrinių investicijų panaudojimą.
15. Aplinkosauginių reikalavimų
Lietuvos
Horizontalus,
Teminis
Veiklos
Vertinime buvo nustatyta, kad bendrai aplinkos kokybė Lietuvoje nuo
įgyvendinimo vertinimas
Respublikos
aplinkosauginių
2005 metų pagerėjo. Poveikio vertinimo atskiriems aplinkos
(2011)
finansų
reikalavimų
komponentams rezultatai parodė, kad aplinkosaugos ir infrastruktūros
ministerija
įgyvendinimas
projektų poveikis aplinkos komponentams yra teigiamas. Didžiausią
vykdant veiksmų
teigiamą poveikį projektų įgyvendinimas daro kraštovaizdžiui bei

visuomenės sveikatai, taip pat reikšmingai prisideda prie paviršinių
vandens telkinių bei atmosferos oro kokybės gerinimo. Pagrindinės
problemos kyla projektų planavimo etape dėl nekokybiškai parengtos
projektų aplinkosauginės dokumentacijos, ilgų procedūrų atliekant
poveikio aplinkai vertinimą ir „Natura 2000” reikšmingumo nustatymą,
visuomenės pasipriešinimo planuojamai veiklai, kuris dažniausiai
atsiranda dėl nepakankamo informavimo apie planuojamą ūkinę veiklą ir
jos poveikį.
Nustatyta, kad aplinkosauginių reikalavimų užtikrinimas atliekant projektų
atranką nėra efektyvus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašuose
nustatytų perteklinių reikalavimų ir projektų atitikimo aplinkosauginiams
reikalavimams vertinimo metodikos trūkumo. Kituose projektų gyvavimo
etapuose aplinkosauginių reikalavimų laikymasis yra užtikrinamas
efektyviai ir papildomos priemonės nereikalingos.
Remiantis vertinimo rezultatais ataskaitoje pateiktos 7 strateginio ir
techninio pobūdžio rekomendacijos, skirtos identifikuotoms problemoms
spręsti. Rekomendacijų įgyvendinimas leis padidinti teigiamą ES
struktūrinių investicijų poveikį aplinkai 2014–2020 m. laikotarpiu.
Horizontalus,
Teminis
Strateginis Nustatytas aukštas 2007–2013 m. metų veiksmų programų
2007–2013 m.
suderinamumas su ES BJR strategija ir galimas jų indėlis. Tiesiogiai prie
veiksmų programos,
regioninės strategijos prioritetinių sričių įgyvendinimo gali prisidėti 59
173 veiksmų
veiksmų programų priemonės.
programų priemonės
Pagal finansinį indėlį veiksmų programos didžiausią poveikį gali turėti
pirmosios strategijos ašies, skirtos ekologiškai tvaraus regiono plėtrai, ir
trečios ašies, nukreiptos į Baltijos jūros regiono pasiekiamumo gerinimą,
tikslų pasiekimui. Prie ketvirtosios ašies, skirtos Baltijos jūros regiono
saugumo stiprinimui, tikslų įgyvendinimo veiksmų programos prisidės
minimaliai.
Netiesiogiai prie BJR strategijos įgyvendinimo gali prisidėti dar 66
veiksmų programų priemonės.
Atsižvelgiant į aukštą veiksmų programų suderinamumą su ES BJR
strategija
ir
į
veiksmų programose
numatytą
tarptautinio
bendradarbiavimo galimybę, poreikio tikslinti Lietuvos 2007–2013 m.
veiksmų programas nėra. Buvo pasiūlyta eilė rekomendacijų ir priemonių,
kurių įgyvendinimas leistų geriau panaudoti ES lėšas ES BJR strategijos
tikslams ir pagerinti atsiskaitymą.
Horizontalus,
Administravimas Veiklos
Atlikus EIB paskolos administravimo sistemos atitikties sutarties su EIB
EIB paskolos
nuostatoms vertinimą, nustatyta, kad sutarties reikalavimai yra integruoti į
administravimo
2007–2013 m. laikotarpio struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemą:
sistema
paskirtos atsakingos nacionalinės institucijos, apibrėžtos jų funkcijos ir
atsakomybės, įvardintos finansavimą galinčios gauti įstaigos ir juridiniai
programas

16.

„Baltijos jūros strategijos
(BJR) įgyvendinimo
panaudojant 2007–2013 m.
ES struktūrinę paramą
vertinimas“ (2010)

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

17.

Europos investicijų banko
paskolos administravimo
sistemos vertinimas
(2010)

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

18.

Tyrimų ir studijų,
Lietuvos
finansuojamų iš ES
Respublikos
struktūrinės paramos lėšų,
finansų
kokybės, efektyvumo ir
ministerija
tęstinumo vertinimas (2011)

Horizontalus,
tyrimai, studijos,
koncepcijos ir
analizės, finansuotos
pagal 2007–2013 m.
ES struktūrinių
investicijų veiksmų
programų 25
priemones
Lietuvos
Horizontalus,
Respublikos
į 2008–2012 m.
finansų
vertinimo planus
ministerija
įtraukti ES
struktūrinių investicijų
vertinimai, užbaigti iki
2012 m. liepos 1 d., ir
juose pateiktos
rekomendacijos

Teminis

20. Lietuvos 2007–2013 m. ES
Lietuvos
Horizontalus,
struktūrinės paramos
Respublikos Lietuvos 2007–2013
panaudojimo strategijos ir ją
finansų
m. ES struktūrinės
įgyvendinančių veiksmų
ministerija paramos panaudojimo
programų indėlis siekiant
strategija
2020 m. ES strategijos tikslų
konvergencijos tikslui
(2011)
įgyvendinti ir ją
įgyvendinančios
veiksmų programos
21.
Jaunimo verslumą
Lietuvos
Horizontalus, 2007–
skatinančių priemonių
Respublikos 2013 metų veiksmų
vertinimas (2012)
finansų
programų prioritetai,

Teminis

19.

2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos
vertinimų rekomendacijų
įgyvendinimo vertinimas
(2011)

Teminis

Teminis

asmenys (projektų vykdytojai), EIB paskolos lėšomis finansuojami
projektai, aiškiai apibrėžtos netinkamos finansuoti EIB paskolos lėšomis
projektų ir projektų komponentų kategorijos, SFMIS galimybės
administruojant EIB paskolą išnaudojamos pakankamai efektyviai.
Pateiktos rekomendacijos dėl EIB paskolos administravimo sistemos
optimizavimo, efektyvesnio EIB aplinkosauginių reikalavimų vykdymo,
SFMIS funkcionalumo, susijusio su EIB paskolos administravimu,
tobulinimo, bei įgyvendinančių institucijų darbuotojų kompetencijų
kėlimo. Pasiūlytos rekomendacijos prisidėjo prie efektyvesnio EIB
paskolos administravimo.
Strateginis Vertinime buvo išanalizuota 924 tyrimai, studijos, koncepcijos ir analizės,
finansuotos pagal 2007–2013 m. ES struktūrinių investicijų veiksmų
programų 25 priemones.
Įgyvendinus vertinimo rekomendacijas, kaip tobulinti tyrimų ir studijų
kokybės užtikrinimo ir priežiūros sistemą, kaip efektyviau planuoti tyrimų
ir studijų biudžetus, mažinti ateityje planuojamų darbų fragmentiškumą,
padidės iš ES veiksmų programų finansuojamų tyrimų ir studijų kokybė,
efektyvumas ir tęstinumas.
Vertinime buvo patikslinta rekomendacijų statistika, išanalizuoti jų tipai,
lygmenys, įgyvendinimo terminai, įvertinta rekomendacijų kokybė ir jų
įgyvendinamumas.
Buvo suformuluotos išvados ir rekomendacijos dėl priemonių, kurios
padidins vertinimų rekomendacijų įgyvendinamumą, aprašyta vertinimo
rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos ir kontrolės geroji praktika,
išskirtos pamokos ateičiai. Visa tai padidins ES struktūrinių investicijų
vertinimo instrumento naudingumą ir pagerins vertinimo rekomendacijų
įgyvendinamumą, siekiant efektyvaus ES struktūrinių investicijų
vertinimo rezultatų panaudojimo.
Strateginis Vertinime nustatyta, kiek ir prie kurių strategijos „Europa 2020“ tikslų,
prioritetų ir pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimo prisideda Lietuvos 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija konvergencijos
tikslui įgyvendinti ir ją įgyvendinančios veiksmų programos. Taip pat
identifikuota, kokių veiksmų reikia imtis planuojant 2014–2020 m. ES
struktūrinių investicijų panaudojimą Lietuvoje siekiant, kad ES
sanglaudos politikos įgyvendinimas šalyje kuo labiau prisidėtų prie
strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo.
Veiklos

Strateginis Vertinimo rezultatai prisidėjo prie efektyvesnio ES struktūrinių fondų
investicijų panaudojimo jaunimo verslumo skatinimo srityje tobulinant
jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo sistemos administravimą,

ministerija

uždaviniai, priemonės

22. Viešųjų pirkimų poveikio ES
Lietuvos
Horizontalus,
struktūrinės paramos
Respublikos Lietuvos ir pasirinktų
panaudojimo efektyvumui
finansų
kelių ES valstybių
vertinimas (2012)
ministerija
prekių ir paslaugų
viešieji pirkimai ir jų
sistema, kai
finansavimo šaltinis
yra ES struktūrinių
fondų lėšos

23.

Teminis

Informavimo apie ES
Lietuvos
Horizontalus,
Administravimas
struktūrinę paramą ir jos
Respublikos 2004–2006 ir 2007–
viešinimo vertinimas (2012)
finansų
2013 m. informavimo
ministerija apie ES struktūrinius
fondus ir jų viešinimo

Veiklos

Veiklos

optimaliai paskirstant atsakomybes tarp institucijų, atsižvelgiant į jų
išteklius ir praktines galimybes užtikrinti atsakomybių vykdymą.
Planuojant 2014–2020 m. programavimo laikotarpio veiksmų programas
vertinimas sukūrė prielaidas taikyti efektyviausias ir didžiausią naudą
kuriančias jaunimo verslumą skatinančias priemones.
Taip pat buvo nustatyti kokybiškesni ir tarpusavyje susieti priemonių
atrankos ir stebėsenos rodikliai, kurie prisidės prie efektyvesnio priemonių
įgyvendinimo ir kartu padės vykdyti centralizuotą jaunimo verslumo
ugdymo ir skatinimo sistemos stebėseną.
Gerinant jaunimo verslumą skatinančių priemonių suderinamumą ir
tęstinumą, tinkamai informuojant galutinius naudos gavėjus apie jaunimo
verslumą skatinančių priemonių pasirinkimą ir prieinamumą leis tinkamai
nukreipti priemonių dalyvius į kitas naujus poreikius atitinkančias
priemones.
Pateiktos išvados ir rekomendacijos dėl Viešųjų pirkimų įstatymo
poveikio ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo efektyvumui bei viešųjų
pirkimų procedūrų optimizavimo, siekiant efektyvesnio ES struktūrinių
fondų lėšų panaudojimo, galimybių. Rekomendacijos suskirstytos į penkis
struktūrinius blokus: Viešųjų pirkimų įstatymas ir poįstatyminiai teisės
aktai, poįstatyminių reglamentuojančių teisės aktų taikymas; Viešųjų
pirkimų kontrolės sistema; Viešųjų pirkimų kontrolės procedūros
įgyvendinančiosiose institucijose; perkančiųjų organizacijų gebėjimai.
Siūlomos tokios tobulinimo kryptys: pirkimo procedūrų supaprastinimas,
lankstumo didinimas ir paspartinimas plačiau išnaudojant supaprastintus
pirkimo būdus; ginčų nagrinėjimo paspartinimo sprendimai; įvairesnių
pirkimo būdų ir ekonominio naudingumo kriterijaus taikymo praktikos
skatinimas; viešųjų pirkimų reglamentavimo ir kontrolės praktikų
unifikavimas viešuosius pirkimus kontroliuojančiose institucijose; rizikos
valdymu grįstų kontrolių aktyvesnis taikymas optimizuojant viešųjų
pirkimų kontrolės kaštus; specializacijos didinimas vykdant viešuosius
pirkimus sprendžiant perkančiosios organizacijos gebėjimų problemą;
viešųjų pirkimų sistemos orientacija į galutinį viešojo pirkimo rezultatą.
Šio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas leido ne tik efektyviau
administruoti ES struktūrinių fondų lėšas, geriau suderinant ES
struktūrinių fondų administravimo procedūras su viešųjų pirkimų
procedūromis, bet ir prisidėjo prie viešųjų pirkimų politikos tobulinimo.
Vertinimo metu nustatytos pagrindinės viešinimo ir informavimo sistemos
ir viešinimo veiklų, priemonių ir kanalų problemos.
Pateikta išsami analizė, gerosios praktikos pavyzdžiai ir rekomendacijos
dėl optimalaus viešinimo ir informavimo proceso organizavimo 2014–
2020 m. laikotarpiu. Šių rekomendacijų įgyvendinimas leis geriau

administravimo
sistemos

pasirengti naujam programavimo laikotarpiui.

Lietuvos informacinės
Informacinė
Horizontalus,
Pasirengimas Strateginis Vertinime suformuluoti trys Lietuvos informacinės visuomenės plėtros
visuomenės plėtros
s
Lietuvos informacinės 2014–2020 m.
ateities scenarijai: avangardo scenarijus, buvimo tarp lyderių scenarijus ir
tendencijų ir prioritetų 2014– visuomenės visuomenės plėtros programa-vimo
amžinai perspektyvios šalies scenarijus. Lietuvai palankiausias būtent
2020 metais vertinimas
plėtros
procesai, pokyčiai ir
laikotarpiui
buvimo tarp lyderių scenarijus, kuris reikštų, kad Lietuva pripažįsta
(2012)
komitetas tendencijos, Lietuvos
informacinės visuomenės bei informacinių ir ryšių technologijų (IRT)
prie
informacinės
svarbą ir svarbiausiose šalies plėtros strategijose įvardija tai kaip vieną iš
Susiekimo
visuomenės procesų
horizontaliųjų prioritetų.
ministerijos
ateities scenarijai
Suformuluotos šalies plėtros krypčių sąsajas su informacinės visuomenės
2014–2020 m.
kūrimo procesu (išplėtoti pažangiuosius el. energijos tinklus, sveikatos
paslaugose būtina pereiti prie elektroninės ligos istorijos ir el. recepto,
mažinti administracinę naštą verslui pasitelkiant IRT sprendimus, naudoti
pažangiąsias transporto sistemas, šalies gyventojai ir darbo jėga turi tapti
sumaniais IRT naudotojais (gebėtų naudotis el. parašu ir el. paslaugomis,
pirkti internetu, užtikrinti savo asmens duomenų saugumą ir t. t.).
Vertinimo rekomendacijos bus naudingos tobulinant Informacinės
visuomenės plėtros 2011–2019 m. programą ir rengiant jos įgyvendinimo
priemonių planus po 2014 m., rengiant 2014–2020 m. Struktūrinių fondų
veiksmų programą, taip pat rengiant įvairias sektorines programas ir
priemonių planus, įskaitant: Visuotinio kompiuterinio raštingumo
programą 2013–2019 m., Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m.
programos įgyvendinimo priemonių planą, Lietuvos kultūros paveldo
skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos priemonių 2014–2016 m. planą,
Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje programą ir kt.
25.
ES struktūrinės paramos
Lietuvos
Horizontalus,
Teminis
Strateginis Vertinime analizė atlikta 51 gyvenamosios vietovės pagrindu (didieji
poveikio vietinei ir
Respublikos
35 Žmogiškųjų
miestai, regioniniai augimo centrai, probleminių teritorijų miestai, kiti
urbanistinei plėtrai vertinimas
finansų
išteklių plėtros,
miestai ir miesteliai ir nustatyta, kad investicijoms būdingas vidutinis ir
(2013)
ministerija Ekonomikos augimo
mažesnis nei vidutinis tinkamumas, t. y. planuojant projektus
bei Sanglaudos
nepakankamai atsižvelgiama į bendrą gyvenamosios vietovės būklę.
skatinimo veiksmų
Planuojant ir įgyvendinant 2007–2013 m. struktūrinių fondų investicijas,
programų priemonių
šalies miestai ir miesteliai orientavosi į infrastruktūrines investicijas
investicijos, kurios turi
(susisiekimo, komunalinių, socialinių, švietimo paslaugų gerinimui).
poveikį miestų ir
Investicijos prisideda prie bendrojo vidaus produkto augimo ir nedarbo
miestelių plėtrai
lygio mažinimo: 2011 ir 2012 metais šalies bendrasis vidaus produktas
(BVP) buvo apie 2,3 proc. didesnis nei būtų buvęs nesant investicijų.
Išvados ir rekomendacijos naudojamos atsiskaityti visuomenei, kaip ES
struktūrinių fondų investicijos prisidėjo įgyvendinant sanglaudos politiką,
kokį poveikį turėjo vietinei urbanistinei plėtrai ir žmonių gerovei. Be to,
vertinimo rezultatai buvo naudojami rengiantis naujam programavimo
periodui.
24.

26.

Kontrafaktinių vertinimo
metodų pritaikomumas ir
statistinių duomenų
pakankamumas ES
struktūrinės paramos
poveikiui vertinti (2013)

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

27.

ES struktūrinės paramos
poveikis horizontalaus
prioriteto „Lyčių lygybė ir
nediskriminavimas“
įgyvendinimui (2014)

Lietuvos
Horizontalus,
Respublikos
2007–2013 m.
finansų
veiksmų programų
ministerija priemonės, kurios turi
poveikį lyčių lygybės
ir nediskriminavimo
prioriteto
įgyvendinimui

Horizontalus,
Administravimas
2007–2013 metų ES
fondų lėšomis
finansuojamos
priemonės ir galimos
2014–2020 metų
investicijų kryptys

Teminis

Nustatyta, kokiose priemonėse yra geriausios galimybės pritaikyti
kontrafaktinio poveikio vertinimo metodus. Pasiūlyta kaip galima
integruoti kontrafaktinį poveikio vertinimą į 2014–2020 m. ES investicijų
stebėsenos ir vertinimo sistemą (ataskaitoje pateikti konkretūs
pasiūlymai).
Taip pat parengtos metodinės gairės, kuriose aptarti svarbiausi
kontrafaktinio poveikio vertinimo metodai, planavimas ir dizainas,
reikalingi duomenys ir rezultatų naudojimas.
Vertinime išnagrinėtas duomenų prieinamumas ir pakankamumas:
konstatuota, kad Lietuvos viešuosiuose registruose ir duomenų bazėse
kaupiami beveik visi kontrafaktinio poveikio vertinimui reikalingi
duomenys yra pakankami; tačiau individualių asmens arba įmonių
duomenų naudojimą griežtai reglamentuoja teisės aktai ir aiškaus teisinio
pagrindo, kuriuo remiantis nepriklausomi vertintojai galėtų gauti tuos
duomenis, nebuvimas labai apriboja duomenų prieinamumą. Pasiūlyti
duomenų perdavimo nepriklausomiems vertintojams būdai.
Vertinimo išvados, rekomendacijos ir metodinės gairės prisidės tobulinant
ES struktūrinių fondų poveikio vertinimų kokybę.
Strateginis Buvo išnagrinėtas tęstinis horizontalaus lyčių lygybės ir nediskriminavimo
prioriteto tinkamumas bei suderinamumas, tikslų įgyvendinimas ir
prioriteto reikalavimų integravimas į ES struktūrinių fondų
administravimo sistemą.
Nustatyta, kad investicijų poveikis lyčių lygybei ir nediskriminavimui
buvo fragmentuotas. Geriausiai prie lyčių lygybės ir nediskriminavimo
įgyvendinimo prisidėjo SADM administruojamos priemonės – jas
planuojant ir atrenkant projektus pasitarnavo institucijos patirtis,
rėmimasis akademiniais tyrimais ir savo srities išmanymas. Mažiausiai
prisidėjo EAVP finansuotos priemonės, kuriose pritrūko aktualių tikslų
iškėlimo, prioriteto „savininko“ ir kompetencijų visuose investicijų
įgyvendinimo lygmenyse.
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms institucijoms buvo
pateiktos rekomendacijos dėl geresnio lyčių lygybės ir nediskriminavimo
prioriteto integravimo į visas ES struktūrinių fondų investicijų sritis;
metodinės pagalbos teikimo projektų vykdytojams; gerosios praktikos
sklaidos ir viešinimo; Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo darbo grupės
veiklos organizavimo; reikalavimų projektams nustatymo; stebėsenos
tobulinimo.
Šios rekomendacijos naudojamos įgyvendinant 2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų ir investicijų veiksmų programos intervencijas bei
užtikrinant tinkamą lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto
integravimą į ES struktūrinių ir investicijų fondų administravimo sistemą.
Veiklos

28.

Valstybės informacinių
Informacinė
Horizontalus,
Pasirengimas
technologijų infrastruktūros,
s
Valstybės
2014–2020 m.
planuojamos finansuoti ES visuomenės informacinių išteklių programavimo
struktūrinių fondų paramos
plėtros
infrastruktūros (toliau laikotarpiui
lėšomis 2014–2020 metų
komitetas – VIII), finansuota ES
laikotarpiu, tendencijų ir
prie
struktūrinių fondų ir
perspektyvų vertinimas
Susiekimo
valstybės biudžeto
(2014)
ministerijos
lėšomis

29. Lietuvos 2014–2020 m. ES
struktūrinės paramos
strateginių programavimo
dokumentų išankstinis
vertinimas (2014)

30.

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerija

Horizontalus,
ES struktūrinių
investicijų
administravimo
Lietuvoje sistema,
2014–2020 m.
veiksmų programa

ES struktūrinės paramos
Lietuvos
Horizontalus,
poveikio gyvenimo kokybei, Respublikos 49 priemonės, skirtos
socialinės atskirties ir skurdo
finansų
skurdo ir socialinės
mažinimui Lietuvoje
ministerija atskirties mažinimui
vertinimas (2014)
bei gyvenimo kokybės
gerinimui,
įgyvendintos pagal
2007–2013 m.
veiksmų programas.

Pasirengimas
2014–2020 m.
programavimo
laikotarpiui

Poveikis

Strateginis Vertinime parengtos apibendrintos rekomendacijos Lietuvoje siekiamam
įgyvendinti VIII pertvarkymo modeliui – pereiti nuo VIII tvarkymo
atskirai kiekvienoje įstaigoje prie konsoliduotos VIII naudojimo; sukurti
teisines, organizacines ir technines priemones užtikrinančias naudojimosi
IT paslaugomis aiškumą ir galimybes. Nustatyta, kad dalies institucijų
duomenų tvarkymui naudojama infrastruktūra yra neadekvataus
patikimumo lygio, didžioji dalis institucijų turimos IT įrangos yra
pasenusi ir reikalauja atnaujinimų. Atsižvelgiant į tai, esamos įrangos
atnaujinimas toje pat apimtyje pareikalaus žymių investicijų. Dėl bendrai
Lietuvoje didėjančio IT specialistų trūkumo ir nekonkurencingų sąlygų
viešajame sektoriuje lyginant su privačiu, egzistuoja didėjantis IT
specialistų trūkumas viešajame sektoriuje.
Atlikta VIII pertvarkymo modelių alternatyvų ekonominės naudos analizė
ir nustatyta, kad VIII pertvarkymui pasirinkus tiek antrąją, tiek trečiąją
VIII pertvarkymo modelio alternatyvą, 10 metų perspektyvoje būtų
sutaupyta virš 87 mln. eurų kapitalo investicijų.
VIII pertvarkos ir plėtros planas leis racionaliai panaudoti ES struktūrinių
fondų lėšas valstybės informacinės infrastruktūros optimizavimui.
Strateginis Buvo pagerinta intervencijų logika ir sudarytos prielaidos atitikti
tematinės koncentracijos reikalavimus. Konkrečių uždavinių skaičiaus
sumažinimas ir intervencijų logikos detalizavimas, aiškių takoskyrų
nustatymas tarp panašų pobūdį turinčių investicijų taip pat prisidėjo prie
didesnio veiksmų programos vidinio nuoseklumo bei vidinio ir išorinio
suderinamumo ir papildomumo. Rekomendacijos prisidėjo prie
administracinės naštos pareiškėjams mažinimo, o išankstinio vertinimo
metu atlikta rengiamų teisės aktų analizė taip pat parodė, kad pateiktas
išankstinės sąlygos dėl statistinių duomenų prieinamumo ir pakankamumo
įgyvendinimo veiksmų planas sudaro prielaidas sukurti tinkamą ES
struktūrinių fondų veiksmų programos stebėsenos sistemą ir rinkti
vertinimui reikalingus duomenis.
Strateginis Atlikus vertinimą, surinktais įrodymais buvo patvirtintos išvados, kad
2007–2013 m. laikotarpiu didžiausią poveikį gyvenimo kokybei šalyje
darė išoriniai veiksniai (pirmiausiai – ekonomikos ciklas), o ES
intervencijų poveikis šalies mastu buvo mažos apimties (išskyrus
infrastruktūrines intervencijas). 2007–2013 m. Lietuvoje įgyvendintos
intervencijos buvo susietos su konkrečiomis skurdo ir socialinės atskirties
mažinimo teorijomis bei patvirtintos įžvalgos, kad šalyje dominuoja
individualus požiūris į skurdo problematiką ir trūksta struktūrinių
sprendimų.
Vertinimas buvo naudingas, nes buvo sudarytas 2007–2013 m. ES
struktūrinių fondų intervencijų, prisidėjusių prie skurdo ir socialinės
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atskirties mažinimo, žemėlapis bei nubraižytos intervencijų logikos
schemos kiekvienai iš penkių intervencijų kategorijų (įdarbinimo ir
užimtumo skatinimo, aprūpinimo baziniais ištekliais, sveikatos, švietimo
ir socialinių paslaugų teikimo intervencijoms), susiejant problemas,
veiklas, siekiamus rezultatus bei išorės faktorius, darančius įtaką
suplanuotų tikslų pasiekimui.
Pateikta 17 rekomendacijų dėl įdarbinimo ir užimtumo skatinimo,
aprūpinimo baziniais ištekliais, švietimo paslaugų teikimo, socialinių
paslaugų teikimo intervencijų įgyvendinimo tobulinimo.
Vertinimo rezultatai svarbūs atsiskaitant visuomenei už 2007–2013 m. ES
struktūrinių fondų lėšų panaudojimą; taip pat tobulinant ES struktūrinių
fondų lėšų panaudojimą socialinės sanglaudos didinimui 2014–2020 m.
Strateginis Vertinime nustatyta, kad 2007–2013 m. Lietuvoje daugiausiai investuota į
konkurencingumo didinimo prielaidų sudarymą (kuriant infrastruktūrą),
bet ne į tiesiogiai su konkurencingumu siejamų sričių skatinimą.
Kokybiniams pokyčiams inspiruoti yra svarbios „minkštosios“ priemonės,
kurioms įgyvendinti ir jų poveikiui pasireikšti reikia ilgesnio laiko.
Egzistavo atotrūkis tarp priemonių ir projektų suplanuotų pasiekti tikslų ir
strateginio konteksto rodiklių, nes daugelis įgyvendintų projektų nebuvo
tokio masto, kad galėtų pakeisti strateginį kontekstą šalyje ir paskatinti
struktūrinius pokyčius.
Konkurencingumo didinimo priemonės darė teigiamą poveikį daugeliui
konkurencingumo rodiklių, tačiau egzogeninių veiksnių įtaka (pavyzdžiui,
ekonominės krizės, paklausos pokyčių užsienio rinkose, verslo klimato,
taikomų mokestinių lengvatų, reguliacinės aplinkos, užsienio partnerių
veiksmų ir kt.) daugeliu atvejų buvo stipresnė.
ES struktūrinių fondų intervencijos nepaskatino struktūrinių pokyčių
konkurencingumo didinimo srityje, to priežastys – žemos pridėtinės vertės
ekonomika ir menki valstybės pajėgumai. Proveržio inovacijų diegimo
srityje nebuvo pasiekta.
Didžiausią poveikį ES investicijos darė būtent pagrindinio kapitalo
formavimui; BVP, tenkančio vienam gyventojui, padidėjimui.
Konkurencingumui didinti skirtos priemonės darė nedidelį poveikį ir
užimtumo situacijos pokyčiams.
Vertinime atlikta konkrečių konkurencingumo rodiklių dinamikos analizė
bus naudinga tiek atskaitomybės prasme, tiek vertinant 2007–2013 m.
Lietuvoje įvykusius pokyčius. Makroekonometrinio modeliavimo metodas
leido įvertinti agreguotą ES fondų priemonių poveikį, atsižvelgiant į tam
tikrų priemonių tarpusavio sąveiką ir netiesioginius efektus.
Strateginis Vertinime konstatuota, kad intervencijos pagal 62 veiksmų programų
priemones
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tiek
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ilgalaikį
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makroekonominiams rodikliams.
Poveikis švietimo sričiai buvo pamatuotas analizuojant trijų pagrindinių
konteksto rodiklių pokyčius: ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos
lygį (pagerėjo 1,5 proc. punktu), jaunimo švietimo pasiekimų lygį (pakilo
1,7 proc. punktu) ir mokymosi visą gyvenimą lygį ( jis praktiškai nekito ir
išliko bene žemiausias visoje ES).
ES struktūrinių fondų investicijos turėjo apčiuopiamą poveikį MTEPI
srities konteksto rodiklių pokyčiams.
Vertinime įvardintos problemos, dėl kurių Lietuvos verslo išlaidų MTEP
lygis ir eksperimentinės plėtros būdu kuriamų naujų produktų apimtys
išlieka itin žemos. Bendradarbiavimo ir horizontalios koordinacijos stoka
ribojo investicijų papildomumą bei nepriimtinai didelį MTEP
infrastruktūros išskaidymą tarp įvairių institucijų ir subjektų, dėl kurios
nebuvo sukurta sinergija tarp atskirų infrastruktūros elementų,
nefunkcionavo vientisas MTEP ir inovacijų paslaugų tinklas.
Investicijos žmogiškųjų išteklių plėtrai darbo rinkos srityje buvo skirtos
darbuotojų įgūdžių atnaujinimui ir tobulinimui, kvalifikacijos kėlimui ir
verslumo skatinimui; didžiausia lėšų dalis – apie pusė jų – teko kovos su
nedarbu priemonių finansavimui (bedarbių ir įspėtų apie atleidimą asmenų
profesinis mokymas bei remiamas jų užimtumas).
Investicijos į žmogiškųjų išteklių plėtrą sukūrė teigiamą poveikį užimtumo
lygio – pagrindinio darbo rinkos srities konteksto rodiklio – pokyčiams,
šios investicijos 2009 metais prisidėjo prie neigiamų ekonominės krizės
padarinių švelninimo.
Vertinimo rezultatai leis tinkamai atsiskaityti ES ir Lietuvos visuomenei
už 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų panaudojimą, pateikti įrodymai
apie intervencijų privalumus ir trūkumus padės sprendimų priėmėjams
daryti efektyvesnius sprendimus apie tam tikrų investicijų taikymą
ateityje.

Vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas
Siekiant padidinti ES fondų lėšų vertinimo instrumento naudingumą ir pagerinti vertinimo
rezultatų naudojimą (vertinimo rekomendacijų įgyvendinamumą), Lietuvos Respublikos finansų
ministerija 2007–2015 m. reguliariai vykdė vertinimo rekomendacijų stebėseną ir per laikotarpį du
kartus inicijavo vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo vertinimus.
2012 m. atliktame ES struktūrinės paramos vertinimų rezultatų panaudojimo vertinime
daugiausiai dėmesio buvo skirta instrumentinei vertinimų naudos analizei ir rekomendacijų
įgyvendinimui, konceptuali vertinimų nauda nagrinėta procesiniu aspektu, atsižvelgiant į vertinimų
rekomendacijų formulavimo, svarstymo ir sklaidos procesą bei suinteresuotųjų institucijų
dalyvavimą rezultatų sklaidos mechanizmuose, siekiant nustatyti, kokią mokymosi ir naujų žinių
formavimosi praktiką tai paskatino.
Vertinimas atskleidė, kad 2008–2012 m. atliktuose vertinimuose 92 proc. pateiktų
rekomendacijų buvo priimtos įgyvendinti. Realiai įgyvendintų rekomendacijų apimtis buvo
mažesnė, t. y. įvykdyta 63 proc. visų priimtų įgyvendinti ES fondų lėšų vertinimuose pateiktų
pasiūlymų, iš kurių absoliučiai įgyvendintų rekomendacijų dalis sudarė 42 proc., dalinai
įgyvendintų – 18 proc., o įgyvendinamų – 3 proc. Šis rezultatas parodė, kad institucijos naudojo
vertinimuose pateiktas rekomendacijas ES fondų lėšų panaudojimo tobulinimui.
ES fondų lėšų vertinimų rekomendacijos skatino teisinio reglamentavimo pokyčius,
įgyvendinamų priemonių organizavimo tobulinimą (pavyzdžiui, nepasiteisinusių priemonių
panaikinimą ar naujų įtraukimą į veiksmų programas), prisidėjo prie projektų įgyvendinimo
kontrolės skatinimo.
Neįgyvendintų / nekokybiškų rekomendacijų dalis (11 proc.), lyginant su bendru 2008–
2012 m. vertinimuose pateiktų ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų skaičiumi, nebuvo didelė. Į šį
skaičių patenkančios rekomendacijos buvo neįgyvendintos dėl rekomendacijų kokybės problemų, t.
y. rekomendacijos netinkamai sprendė identifikuotas problemas (veiksmingumo kriterijus), buvo
neaiškios rekomendacijų įgyvendinimo priemonės ar jų pateikimo tikslas (aiškumo kriterijus), buvo
nepakankami administraciniai ištekliai rekomendacijų įgyvendinimui ir netinkamai nustatytos
atsakingos institucijos (įgyvendinamumo kriterijus). Tam tikrais atvejais suformuluotos
rekomendacijos buvo praktiškos, tačiau pritrūko politinės valios jas įgyvendinti. Rekomendacijų
įgyvendinimą taip pat apsunkino vadinamoji rekomendacijų „užmaršties“ problema, kai dėl ilgo
laiko horizonto (pavyzdžiui, pateikus rekomendacijas ateinančiam programavimo laikotarpiui)
susiduriama su institucinės „atminties“ nepakankamumu, kyla rekomendacijų aktualumo klausimas,
o vertinimas iš dalies praranda savo funkciją, susijusią su kasdienės veiklos tobulinimu
(aktualiausią specialistams).
2015 m. įgyvendintame Vertinimų rezultatų panaudojimo vertinime67 buvo atlikta vertinimų
rezultatų panaudojimo analizė ir nustatytas vertinimų poveikis ES fondų lėšų panaudojimo
tobulinimui. Šis vertinimas iš esmės patvirtino aukščiau aprašyto 2012 m vertinimo rezultatus. Šios
analizės objektas – 60 vertinimų (visų 2007–2013 m. veiksmų programų), kurie buvo atlikti 2008–
2014 m.
2008–2014 m. atliktuose vertinimuose pateiktos rekomendacijos buvo sugrupuotos pagal
rekomendacijų tipą, lygmenį, įgyvendinamumą. Statistinių duomenų analizė rodo, kad apie 92 proc.
(patvirtino 2012 m. vertinimo išvadą) vertinimuose pateiktų rekomendacijų atsakingos institucijos
priėmė arba iš dalies priėmė, t. y. numatė įgyvendinti. Vertinimo rezultatai taip pat parodė, kad 70,2
proc. rekomendacijų yra įgyvendintos arba numatomos įgyvendinti ateityje (43 proc. rekomendacijų
yra įvykdytos). Mažiau nei 3 proc. rekomendacijų nėra ir nebus įgyvendintos.
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Visionary Analytics, „Vertinimų rezultatų panaudojimo vertinimas“, Vilnius, 2015.

7 lentelė. 2008–2014 m. atliktų vertinimų rekomendacijos
Rodiklis
Rekomendacijų skaičius
Rekomendacijų a) dėl politikos prioritetų/tikslų kaitos
skaičius ir dalis b) dėl politikos įgyvendinimo priemonių
(proc.) pagal
kaitos
tipą
c) dėl administravimo sistemos kaitos
d) dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos
kaitos
e) niekur kitur nepriskirta
Rekomendacijų a) politikos kaita
dėl politikos
b) programos kaita
prioritetų ir
c) priemonės kaita
įgyvendinimo
priemonių dalis
pagal lygmenį
Įgyvendintinos a) įgyvendintinos rekomendacijos
rekomendacijos
b) neįgyvendintinos rekomendacijos
Įgyvendintinų
rekomendacijų
dalis (proc.)
pagal tipą

a) dėl politikos prioritetų/tikslų kaitos
b) dėl politikos įgyvendinimo priemonių
kaitos
c) dėl administravimo sistemos kaitos
d) dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos
kaitos
e) niekur kitur nepriskirta

Rekomendacijos, įtrauktos į
rekomendacijų įgyvendinimo
lenteles
675 (100 proc.)68
163 (24,1 proc.)
67 (9,9 proc.)
287 (42,5 proc.)
150 (22,2 proc.)
8 (1,2 proc.)
104 (15,4 proc./ 45,2 proc.)
57 (8,4 proc./ 24,8 proc.)
69 (10,2 proc./ 30 proc.)

620 (91,9 proc.)
55 (8,1 proc.)
150 (22,2 proc.)
64 (9,5 proc.)
259 (38,4 proc.)
139 (20,6 proc.)
8 (1,2 proc.)

Apibendrinti vertinimo metu atliktos valstybės tarnautojų apklausos duomenys atskleidžia,
kokiose srityse buvo panaudoti vertinimai, rezultatai (žr. 33 paveikslą). Didžiausia vertinimų dalis
prisidėjo prie geresnio priemonių administravimo ir geresnės stebėsenos (patvirtinama aukščiau
pateikta išvada, kad du trečdaliai vertinimų rekomendacijų siekia stiprinti administravimą,
stebėseną ir (arba) vertinimą).
33 paveikslas. Tikslai, kuriems pasitarnavo konkretūs vertinimai (proc.)
Kita
Nepasiekė jokių tikslų

3
4

Nežinau, negaliu atsakyti
8

Paskatino politikos tikslų kaitą

10
14

Paskatino politikos priemonių kaitą
17
Atsiskaityti Europos Komisijai

21
22
0
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Prisidėjo prie geresnės stebėsenos
25

Prisidėjo prie geresnio priemonių
administravimo

Nėra įtrauktas „Lietuvos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programos išankstinis vertinimas“, kuriame
pateiktos 163 rekomendacijos.

Apibendrinant galima teigti, kad tiek pagal rekomendacijų įgyvendinimo apimtį, tiek pagal jų
praktinį poveikį vertinimai prisidėjo prie ES fondų lėšų panaudojimo tobulinimo 2007–2013 m. ir
ruošiantis 2014–2020 m. laikotarpiui (instrumentinė nauda). Vertinimo rekomendacijos buvo
svarbios ne tik ES fondų lėšų panaudojimo tobulinimui, bet ir atskaitomybės užtikrinimui, kadangi
vertinimų indėlį ir juose pateiktų rezultatų panaudojimą efektyviausia matuoti būtent per
rekomendacijų įgyvendinimo situaciją (tiek kiekybiniu, tiek kokybiniu aspektais).
Per 2007–2015 m. laikotarpį vertinimuose, kurių objektas – EAVP, pateikta 65
rekomendacijos, iš jų 61 (94 proc.) laikomos tinkamomis įgyvendinti.
Vertinimo koordinavimo grupės veikla
Vertinimo koordinavimo grupė (toliau – VKG) yra Lietuvos Respublikos finansų ministro
2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1K-344 „Dėl vertinimo koordinavimo grupės sudarymo“
sudaryta tarpžinybinė darbo grupė ES fondų lėšų vertinimo veiklai koordinuoti. VKG pavesta atlikti
šias funkcijas:
 aptarti metinių ES fondų lėšų vertinimo planų (toliau – metinių vertinimo planų) ir jų
pakeitimų projektus;
 aptarti metinių vertinimo planų įgyvendinimą;
 teikti pasiūlymus už vertinimą atsakingoms ministerijoms dėl vertinimo planavimo ir
įgyvendinimo;
 teikti pasiūlymus už vertinimą atsakingoms ministerijoms dėl planuojamų vertinimo veiklų
techninių specifikacijų;
 teikti pasiūlymus už vertinimą atsakingoms ministerijoms dėl vertinimų tarpinių rezultatų
ir aptarti galutinius vertinimų rezultatus.
Per 2007–2015 m. buvo organizuoti 34 VKG posėdžiai, kuriuose buvo vykdomos šios
vertinimo koordinavimo veiklos:
 ES fondų lėšų vertinimo prioritetų pristatymas ir metinių vertinimo planų rengimo eigos
konkrečiais metais aptarimas;
 institucijų vertinimo poreikio paraiškų aptarimas;
 metinių vertinimo planų projektų aptarimas ir pritarimas jiems;
 2008–2013 metinių planų įgyvendinimo apžvalgos bei su šių planų įgyvendinimu susijusių
ES fondų lėšų vertinimo priemonės lėšų panaudojimo planų aptarimas;
 pagal 2008–2013 metinius vertinimo planus vykdomų projektų būklė ir jų įgyvendinimo
problemų aptarimas;
 Europos Komisijos organizuotų vertinimo tinklų posėdžių apžvalga;
 vertinimo rezultatų integravimo į metines veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitas
aktualijos;
 vertinimų rekomendacijų priėmimas ir įgyvendinimas;
 pasirengimas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui: naujų reglamentų nuostatų
pristatymas ir svarstymas; vertinimo priemonės įgyvendinimo sistemos 2014–2020 m. pristatymas
ir aptarimas; 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų lėšų panaudojimo vertinimo plano
pristatymas ir aptarimas;
 poveikio vertinimų problemų ir iššūkių aptarimas;
 ES fondų lėšų vertinimo galimybių stiprinimo veiklų pristatymas ir aptarimas;
 vertinimo koordinavimo veiklos aktyvinimas: sudėties ir funkcijų atnaujinimai, siekiant
veiklos efektyvumo ir vertinimų rezultatų gerinimo, pasiūlymai dėl specifinių mokymų, naujų narių
įtraukimo, naujų funkcijų ir pan.;
 vertinimo vidaus procedūrų aptarimas ir pavyzdžiai;
 vertinimų rezultatų pristatymai;
 diskusijos „Rezultatų kokybės ir naudos didinimas“, „Vertinimo veiklos tęstinumas ir
pagrindinės ypatybės 2014–2020 m.“, „Kaip keisis ES struktūrinės paramos vertinimo vaidmuo

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu“, Kaip pagerinti partnerių įsitraukimą į ES struktūrinės
paramos vertinimą“, „Kaip geriau panaudoti ES fondų investicijų vertinimų rezultatus“.
VKG kaip tarpinstitucinio bendradarbiavimo, apsikeitimo patirtimi ir partnerystės priemonė
pasiteisino. Pagrindinė VKG nauda išryškėjo sudarant ir svarstant metinius vertinimo planus,
diskutuojant dėl aktualių vertinimo temų, vertinimų apimties, biudžeto ir pan. Šio proceso dėka
institucijos turėjo galimybes sužinoti apie kitų institucijų planuojamus vertinimus, kas leido
išvengti dubliavimosi, identifikuoti galimas temas kelioms/visoms institucijoms aktualiems
vertinimams. VKG formatas taip pat buvo veiksmingai panaudojamas kaip vertinimo priežiūros
darbo grupė, vykdant Finansų ministerijos inicijuotus horizontalius vertinimus. Be to, VKG buvo
pagrindinė tikslinė grupė, kuriai buvo skirta didžioji dalis 2007–2013 m. vykdytų vertinimo
gebėjimų stiprinimo priemonių.
ES struktūrinių fondų investicijų vertinimo galimybių stiprinimas
Per 2008–2015 m., siekiant sustiprinti individualius, institucinius, tarpinstitucinius ir
visuomeninius vertinimo gebėjimus, buvo įgyvendinti 4 vertinimo gebėjimų stiprinimo (toliau –
VGS) projektai. Įgyvendinant VGS projektų veiklas atskirais etapais nuosekliai buvo vystomi
vertinimo gebėjimai, pradedant nuo bazinių žinių tarnautojams, atsakingiems už ES fondų lėšų
vertinimą vadovaujančioje ir tarpinėse institucijose, toliau gilinant jų metodologines žinias bei
gerinant vertinimų kokybę ir baigiant sprendimų priėmėjų skatinimu naudoti vertinimų rezultatus
politiniams sprendimams pagrįsti.
Pirmasis VGS projektas „ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje“
(2008 m.) buvo skirtas pagrindinėms VGS kryptims nustatyti, VGS pagrindams padėti ir apėmė:
 VGS galimybių studijos ir priemonių plano 2009 –2013 m. parengimą;
 vertinimo metodinės medžiagos parengimą (3 metodiniai dokumentai (ES struktūrinės
paramos vertinimo projekto rengimo ir įgyvendinimo gairės, ES struktūrinių fondų investicijų
vertinimo metodų gairės, pasiūlymai dėl vertinimo projekto biudžeto nustatymo);
 mokymus (7 seminarai dėl ES fondų lėšų vertinimo metodų ir jų taikymo, vertinimo
projekto rengimo, biudžeto nustatymo ir pan. ir 3 mokomieji vizitai kitose ES šalyse (Lisabonoje
(Portugalija), Briuselyje (Belgija), Dubline (Airija);
 tarptautinės vertinimo konferencijos „Siekiant kokybės ir rezultatų naudojimo“ (2009 m.
kovo 26-27 d.), kurioje dalyvavo 136 dalyviai net tik iš Lietuvos, bet ir iš 18 kitų ES šalių,
organizavimą.
Antrasis ir trečiasis VGS projektai „ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas
Lietuvoje – 2 ir 3“ (2009 m. ir 2011 m.) buvo skirti vertinimų naudojimo sprendimų priėmimo
procese skatinimui, didinant vertinimo kokybę ir skleidžiant informaciją apie vertinimą. Buvo
vykdomos tokios veiklos:
 mokymai (vertinimo metodų žinių gilinimas, kontrafaktinis ir eksperimentinis vertinimo
metodai 2014–2020 m., taip pat kiekybinių metodų (statistinės analizės, tinklų analizės, kaštų–
naudos analizės) taikymas, techninės užduoties vertinimo projektams rengimas, vertinimo
tinklaveikos klausimai, vertinimo kaip instrumento viešosios politikos turinio ir proceso tobulinimui
panaudojimas ir pan.);
 3 nedidelės apimties dalyvavimu grįsti teminiai vertinimai (Partnerystės principo
įgyvendinimo įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinę paramą vertinimas, Baltijos jūros strategijos
įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą vertinimas; Europos investicijų
banko paskolos administravimo sistemos vertinimas);
 vertinimo viešinimo leidiniai (Integruotas metodinis leidinys ES struktūrinės paramos
vertinimas: metodinės gairės, ES struktūrinės paramos vertinimų apžvalga: rekomendacijos dėl
2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo; 2011 m. kalendoriai vertinimo tematika;);
 2 tarptautinės vertinimo konferencijos: „Vertinant 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
naujoves: atradimai ir pamokos 2014–2020 m.“ (2011 m. kovo 3-4 d.), ir „Sanglaudos politika

2014–2020 m.: įrodymais grįsto programavimo ir vertinimo link“, kuri buvo įtraukta į 2013 m.
Lietuvos pirmininkavimo ES renginių sąrašą;
 vertinimo ekspertų ir užsakovų diskusijos, skirtos aktualioms 2010–2011 m. ES fondų lėšų
vertinimo temoms aptarti; taip pat renginiai Lietuvos vertinimo bendruomenei bei vertinimo
socialiniams – ekonominiams partneriams „Vertinimų kokybė, rezultatų panaudojimas, vertinimo
standartų taikymas ir „ES sanglaudos politikos vertinimas ir orientacija į rezultatus Lietuvoje 2014–
2020 m.: iššūkiai, poreikiai ir perspektyvos“;
 kitos vertinimo galimybių stiprinimo priemonės: publikacija vertinimo tema plačiajai
visuomenei – interviu su Airijos vertinimo ekspertu David Hegarty (Ekonominės krizės kontekste
vertinimas tampa dar svarbesnis) ir medžiaga apie vertinimą (ES struktūrinių fondų vertinimo
sistemos institucionalizavimas Lietuvoje); leidiniai apie vertinimą: „Lietuvos ES struktūrinės
paramos vertinimo standartai“, „ES struktūrinės paramos vertinimo kokybė ir panaudojimas
Lietuvoje 2008–2012 m.: kas lemia vertinimo vertę?“, „Vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje:
patirtis ir pamokos“.
2014–2015 m. buvo įgyvendintas ketvirtasis VGS projektas „Europos Sąjungos struktūrinės
paramos vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje – 4“. Šio projekto tikslas – sukurti priemones,
kurios padėtų intensyviau ir ekstensyviau naudoti vertinimo rezultatus ir vertinimą kaip valdymo
instrumentą. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, buvo įgyvendintos keturios vertinimo galimybių
stiprinimo veiklos:
 vertinimų rezultatų panaudojimo vertinimas (atlikta analizė, atsakanti į klausimus, kokiu
mastu vertinimų rekomendacijos buvo naudojamos, kokius jos paskatino pokyčius ir kokiose
srityse, kaip paskatinti vertinimo rezultatų naudojimą);
 parengtos ES fondų lėšų panaudojimo vertinimo metodinės gairės (iš esmės buvo
peržiūrėtos techninių specifikacijų rengimo rekomendacijos, skiriant dėmesio vertinimų tipams,
vertinimo klausimų nustatymui ir klausimų tipams bei rekomendacijoms rengiant techninę užduotį
– „auksinėms“ taisyklėms; pateiktos naujos rekomendacijos dėl vertinimų biudžeto skaičiavimo ir
vertinimo vertės nustatymo; skirta dėmesio poveikio vertinimo metodiniams požiūriams (teorija
grįstam poveikio vertinimui ir kontrafaktiniam poveikio vertinimui), dalyvavimu grįsto vertinimo
eigai ir specifikai);
 seminarai-diskusijos (fokus grupių formatu) vertinimo rezultatų naudojimo ir vertinimo
kaip valdymo instrumento naudojimo temomis (ypač pažymėtina fokusuota grupinė diskusija
„Vertinimo rezultatų naudojimas: šventojo Gralio beieškant“ su sprendimų priėmėjais buvo skirta
aptarti, kaip intensyviau naudoti ES fondų vertinimų rezultatus, koks jau atliktų vertinimų poveikis,
kada ir kaip vertinimai prisideda prie geresnio politikos formavimo ir įgyvendinimo, kokios yra
sėkmės istorijos);
 įgyvendintos ES fondų lėšų panaudojimo vertinimo sklaidos priemonės (mokslinio formato
straipsnis ir jo pagrindu parengtas pranešimas apie vertinimą „Vertinimo kaip įrodymais grįsto
valdymo įrankio naudojimas: Lietuvos atvejis“; viešinimo renginys-diskusija „Kaip teisingai
pristatyti ir viešinti ES fondų investicijų vertinimo rezultatus“; interviu/diskusija radijo stotyje su
aukšto lygio sprendimų priėmėju apie ES fondų investicijų vertinimo naudą).
Be VGS veiklų, 2007–2015 m. buvo nuosekliai vykdomos veiklos, skirtos įrodymais grįsto
valdymo populiarinimui, vertinimų rezultatų sklaidai ir jų panaudojimui skatinti (vertinimo
rezultatų pristatymai konferencijų formatu, pristatymai Seimui, Stebėsenos komitetui, viešinimas
interneto tinkluose ir kitose žiniasklaidos priemonėse.
Taip pat, siekiant pagilinti žinias apie „griežtuosius“ poveikio vertinimo metodus, Lietuvos
Respublikos finansų ministerija kartu su Europos Komisijos Poveikio vertinimų tyrimų centru
(CRIE) organizavo mokymus „Kontrafaktinis poveikio vertinimas: metodai ir jų taikymo specifika,
rezultatų interpretacija“. Mokymų metu buvo išsamiai pristatytas kontrafaktinio poveikio vertinimo
būdas, pateikiami konkretūs pavyzdžiai (taip pat ir Lietuvos pavyzdys), praktiniai kontrafaktinių
metodų taikymo aspektai, analizuojamos duomenų išsamumo ir prieinamumo problemos.
Apibendrinant VGS veiklų naudą galima pateikti šias išvadas:

 2108–2015 m. vykusių mokymų metu buvo suteikta naujų teorinių ir praktinių žinių
tarnautojams, atsakingiems už ES fondų lėšų vertinimą vadovaujančioje ir tarpinėse institucijose.
Šios žinios pasitarnavo vertinimų kokybės gerinimui.
 Vertinimo metodinių dokumentų parengimas (o ypač jų apjungimas į Vertinimo metodines
gaires) ir atnaujinimas prisidėjo prie ES fondų lėšų vertinimo metodinės bazės stiprinimo bei
užtikrino, kad visi aktualūs ir praktiniai vertinimo klausimai būtų išsamiai išnagrinėti ir pateikti
lietuvių kalba.
 Tarptautinės vertinimo konferencijos davė didelę naudą ne tik struktūrinius fondus
administruojančioms institucijoms (naujos žinios, užsienio praktikos pavyzdžiai, nauji kontaktai su
žymiausiais užsienio ekspertais ir kt.), bet taip pat prisidėjo prie Lietuvos įvaizdžio vertinimo srityje
plėtojimo bei informacijos apie vertinimą sklaidos.
 Teminiai vertinimai patenkino Vadovaujančiosios institucijos poreikius dėl aktualių ir
konkrečių klausimų išnagrinėjimo. Be to, atliekant vertinimus, mokymosi tikslais atitinkamas
užduotis juose atliko Vadovaujančiosios institucijos darbuotojai, siekiant tobulinti jų vertinimo
įgūdžius.
 Kitos projekto veiklos (diskusijos, mokslinio formato ir populiarios publikacijos
žiniasklaidoje, vertinimų rezultatų viešinimo renginiai) prisidėjo prie įrodymais grįsto valdymo
kultūros bei vertinimo tinklaveikos skatinimo Lietuvoje.

2.8. Nacionalinis veiklos rezervas
Netaikoma.

3. ĮGYVENDINIMAS PAGAL PRIORITETUS
Kiekvieno EAVP prioriteto įgyvendinimas yra analizuojamas remiantis fizinių ir finansinių jį įgyvendinančių uždavinių ir (arba) priemonių
stebėsenos rodiklių pasiekimais, kurie pateikiami kaupiamuoju būdu nuo EAVP įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t. y.
rodiklių duomenys pateikiami už 2007–2015 m. Taip pat pastebėtina, kad fizinių stebėsenos rodiklių pasiekimus pateikiant kaupiamuoju būdu,
pradinės jų reikšmės neįskaičiuojamos.

3.1. 1 prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“
Už EAVP 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ (toliau – 1 prioritetas)
įgyvendinimą buvo atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija ir Ūkio ministerija. Įgyvendinant šį prioritetą buvo siekiama šių uždavinių:
1 uždavinys: „Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę, siekiant padidinti viešo sektoriaus MTTP veiklos
efektyvumą ir prieinamumą įmonėms“ (toliau – 1 uždavinys).
3 uždavinys: „Padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“ (toliau – 3 uždavinys).
4 uždavinys: „Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros
srityje“ (toliau – 4 uždavinys).
Šių uždavinių siekiama įgyvendinant 14 priemonių: 7 priemonės įgyvendinamos konkurso būdu ir 7 – valstybės projektų planavimo būdu. Baigti
įgyvendinti 668 projektai.
1 prioriteto įgyvendinimo rezultatai turėjo įtakos kelių strateginio konteksto rodiklių pokyčiams:
Rodiklis
Strategijoje nustatytas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
uždavinys 2015 m.
Tyrėjų skaičius tenkantis tūkstančiui užimtųjų
6,1
4,12
4,21
4,36
4,47
5,69
5,89
6,08
6,58
n.d.
Tyrėjų skaičiaus dalis versle, proc.
15
11,23 11,19 10,70 12,60 11,30 11,53 13,55 21,05 n.d.
Bendros išlaidos MTTP proc. nuo BVP
2,2
0,8
0,79
0,83
0,78
0,9
0,9
0,95
1,01
n.d.
Europos patentų biurui pateiktų paraiškų
30
3,02
5,25
2,61
5,06
5,85
10,84 13,67 16,61
n.d.
69
skaičius 1 mln. gyventojų
Informacija apie 1 prioriteto įgyvendinimo rezultatus ir jo įtaką nurodytų strateginio konteksto rodiklių pokyčiams pateikiama remiantis
uždavinių lygmens fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais.

69

Eurostat „Patent applications to the EPO by priority year“ http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do [žiūrėta 2016 07 14]

3.1.1. Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 1 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimas
Įgyvendinant uždavinį „Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę, siekiant padidinti viešo sektoriaus MTTP
veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmonėms“ valstybės planavimo būdu buvo vykdomos 5 priemonės. Iki 2014 m. pabaigos buvo pasirašytos 53
projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal kurias buvo sėkmingai baigti įgyvendinti 53 projektai.
Projektų metu buvo finansuojamas MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas ir modernios mokslinės įrangos įsigijimas mokslo ir studijų
institucijose. Taip pat finansuotas studijoms skirtos mokymo ir mokymosi aplinkos modernizavimas universitetuose bei mobiliųjų mokslinių –
demonstracinių laboratorijų kūrimas, skirtas mokslo populiarinimui tarp moksleivių.
3.1.1.1 Tikslų pasiekimas ir įgyvendinimo analizė

Informacija apie EAVP 1 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimą, pateikiama remiantis uždavinių fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių
pasiekimais.
A DALIS. STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU
8 lentelė. 1 uždavinys: Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę, siekiant padidinti viešo sektoriaus MTTP veiklos
efektyvumą ir prieinamumą įmonėms
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

31

42

49

49

49

49

Produkto rodikliai
MTTP bazės plėtros
projektų skaičius

70

Pasiekimas

Pasiekimas

71

9

31

40
0
0

0

Rezultato rodikliai
2
3

Tikslas
Pradinis taškas

70

0

Tikslas

Pradinis taškas
Sukurti ir veikiantys
mokslinių tyrimų
centrai

0

71

6

7

7

8

27

27
20

0

Rodiklio pasiekimai nurodyti pagal pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių.
Šaltinis: EAVP.

Bendrų darbo vietų
skaičius mokslinių
tyrimų srityje

Pasirašytos
bendradarbiavimo
sutartys tarp tyrimų
institucijų ir MVĮ

Pasiekimas

0

0

0

0

13

29

72
73

786

Pradinis taškas

0

Pasiekimas

0

0

2

9

18

24

Tikslas
Pradinis taškas

35

67

242

24273
150

0

Deklaruotų išlaidų suma
Deklaruotas EK viešasis
Iš viso:
įnašas
353.691.242,66

78672
650

9 lentelė. 1 prioriteto finansinis įgyvendinimas (Švietimo ir mokslo ministerija) pagal 1 uždavinį (eurais)

1 uždavinys

151

Tikslas

B DALIS: FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS

Uždavinys

65

353.571.991,12

Duomenys nurodyti pagal 1 uždavinio pasiekimus, kurie renkami naudojant papildomus rodiklius, nustatytus EAVP prieduose.
Duomenys nurodyti pagal 1 uždavinio pasiekimus, kurie renkami naudojant papildomus rodiklius, nustatytus EAVP prieduose.

C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ
Produkto rodiklių pasiekimas
Pasiektas ir viršytas produkto rodiklis „MTTP bazės plėtros projektų skaičius“. Iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo pasirašytos 49 sutartys dėl MTTP bazės plėtros projektų
įgyvendinimo (buvo suplanuota 40 tokių projektų). Pagal šiuos projektus buvo atnaujintos MTTP
bazės 20 mokslo ir studijų institucijose (toliau – MSI). Tai sudaro 35,7 proc. visų Lietuvoje esančių
MSI74. Į MTTP bazės projektų skaičių įskaičiuojamos ir dvi mobilios laboratorijos, įrengtos mokslo
populiarinimo moksleivių tarpe skatinimui.
Rezultato rodiklių pasiekimas
Pasiektas ir viršytas rezultato rodiklis „Sukurti ir veikiantys mokslinių tyrimų centrai“.
Projektų įgyvendinimo metu sukurti 27 veikiantys mokslinių tyrimų centrai, kai planuotas sukurti
tokių centrų skaičius – 20. Rodiklis viršytas, kadangi 2007 m. kovo 28 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybei priėmus nutarimą Nr. 323 ,,Dėl projektų, kurių išlaidos gali būti bendrai finansuojamos
iš Europos Sąjungos 2007–2013 metų struktūrinės paramos, gaunamos pagal Europos Sąjungos
sanglaudos politikos konvergencijos tikslą, planavimo ir įgyvendinimo pradžios ir veiksmų
programų priedų rengimo“, Švietimo ir mokslo ministerija pasirašė 5 papildomas sutartis pagal
VP2-1.1-ŠMM-02-V priemonę ,,Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų
plėtojimas“. Įgyvendinus penkis šios priemonės projektus buvo papildomai sukurti ir veikia 5
mokslinių tyrimų centrai. Minėti centrai sukurti 14 MSI, o tai sudaro 25 proc. visų Lietuvos MSI.
Pasiektas ir viršytas rezultato rodiklis „Bendrų darbo vietų skaičius mokslinių tyrimų
srityje“. Įgyvendinant projektus buvo sukurtos 786 darbo vietos, o buvo planuota sukurti 650. Iš
viso Lietuvoje 2014 m. buvo 24,5 tūkst. darbuotojų dalyvaujančių MTEP veiklose, iš kurių 18,8
tūkst. dirbo aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose 75 . Taigi, per visą uždavinio įgyvendinimo
laikotarpį buvo sukurta apie 3 proc. 2014 m. Lietuvoje esančių MTEP darbuotojų darbo vietų (apie
4 proc. MTEP darbo vietų aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose).
Pasiektas ir viršytas rezultato rodiklis „Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp
tyrimų institucijų ir MVĮ“. Projektų įgyvendinimo metu buvo pasirašytos 242 bendradarbiavimo
sutartys, kai planuota pasirašyti 150 sutarčių. Atskirose aukštųjų technologijų srityse (lazeriai,
biotechnologijos) mokslo ir verslo bendradarbiavimas vyko plėtojant jau egzistavusias partnerystes.
Tačiau daugelyje kitų sričių bendradarbiavimas prasidėjo projektų įgyvendinimo metu, siekiant
sparčiau panaudoti įsigytą mokslinių tyrimų įrangą dar nebaigtame projekte. Tikėtina, kad be
valstybės finansinių priemonių, toks bendradarbiavimas nebūtų užsimezgęs.76
Investicijų poveikis
1 uždavinio investicijos leido mokslo ir studijų institucijoms sukurti ir atnaujinti mokslinių
tyrimų infrastruktūrą – tokių investicijų nebuvo nuo pat 1990 m. Buvo įsigyta įranga ir pastatytos
laboratorijos, leisiančios atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus. Taip pat buvo sukurti atviros
prieigos mokslo centrai, sudarantys sąlygas kitoms MTEP institucijoms ir įmonėms naudotis
sukurta infrastruktūra. Tokiu būdu įgyvendintas Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtros 2006–
2010 metų plano uždavinys: atnaujinti mokslinių tyrimų bei studijų mokomąją bazę.
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Skaičiavimai atlikti remiantis MOSTA „Lietuvos mokslo ir studijų būklės apžvalgoje“ pateiktu MSI skaičiumi.
Lietuvos statistikos departamentas, 2016.
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ESTEP, „2007-2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumo vertinimas“, 2015.
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Atlikta analizė77 nustatė, kad atviros prieigos mokslo centrams (slėniams) iš viso teko 263
mln. eurų. Remiantis trišalių finansavimo sutarčių, slėnių projektų verslo planų ir ketvirtinių
stebėsenos ataskaitų duomenimis, iki 2015 pabaigos įgyvendinant slėnių projektus buvo sukurtos
592 darbo vietos mokslinių tyrimų srityje; pasirašytos 145 sutartys su MVĮ; sukurtos ir (arba)
atnaujintos 173 laboratorijos, skirtos moksliniams tyrimams, sukurtos ir (arba) atnaujintos 55
laboratorijos, skirtos studijoms, sukurta 21 mokslinių tyrimų centras.
Kadangi kai kurių finansuotų slėnių projektų įgyvendinimas vėlavo, didžiausių biudžetų
projektų veiklos buvo baigtos tik 2015 m. pabaigoje, sukurtų centrų poveikis MTEP ir mokslostudijų-verslo bendradarbiavimui negalėjo visapusiškai pasireikšti. Atliktame vertinime78 teigiama,
kad investicijos turėtų leisti pasiekti tvarų ilgalaikį poveikį devyniose srityse. Numatomas poveikis
pateiktas lentelėje žemiau.
Lentelė 10. Numatomas investicijų į atviros prieigos centrus (APC) poveikis79
Mokslininkų (išskyrus
doktorantus),
dirbančiųjų APC skaičius
(etatai)
Rengiamų doktorantų
skaičius
Išorės vartotojų, ataskaitiniu
laikotarpiu pasinaudojusių
APC
ištekliais, įrangos
apkrautumas
Vidutinis APC įrangos
apkrautumas
ataskaitiniu laikotarpiu
Lėšų suma, gauta iš
nacionalinių
konkursinio finansavimo
programų,
tūkst. eurų
Lėšų suma, gauta iš
tarptautinių
konkursinio finansavimo
programų,
tūkst. eurų
Lėšų suma, gauta iš verslo
subjektų
įgyvendinamų projektų,
licencijų
išdavimo, patentų, tyrimų
vykdymo
ir pan., tūkst. eurų
Paskelbta mokslinių
publikacijų
svarbiausiuose
tarptautiniuose
mokslo žurnaluose skaičius
(„Thomson ISI“, „Web of
science“)
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2014
1.104

2015
1.121

2016
1.140

2017
1.160

2018
1.178

2019
1.195

2020
1.223

Pokytis
11 %

778

776

785

790

786

794

796

2%

20 %

21 %

25 %

25 %

27 %

28 %

29 %

9%

62 %

69 %

68 %

77 %

79 %

83 %

86 %

24 %

10.567,8

11.538,3

12.493,3

13.513,3

14.637,7

15.686,7

16.796,8

59 %

1,278

1.511,7

1.709,11

1.915,60

2.155,44

2.405,79

2.690

110 %

3.447,64

3.821,83

4.276,24

4.563,83

5.082,25

5.556,36

5.995,42

74 %

599

618

637

663

676

701

713

74 %

MOSTA, Technopolis ir Ernst and Young, „Galutinė Slėnių stebėsenos projekto ataskaita, įskaitant galutinę MTEP
infrastruktūros projektų stebėsenos ataskaitą“, 2014.
http://mosta.lt/images/Sleniai/Sleniu_projektu_pazangos_ir_rezultatu_ivertinimo_ir_galimu_sprendimu_Lietuvos_MTE
P_sektoriaus_issukiams_siulymo_galutine_ataskaita.pdf
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Ibid.
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MOSTA, Technopolis ir Ernst and Young, „Galutinė Slėnių stebėsenos projekto ataskaita, įskaitant galutinę MTEP
infrastruktūros projektų stebėsenos ataskaitą“, 2014.

Publikacijų / mokslininkų
santykis

0.54

0.55

0.56

0.57

0.57

0.59

0.58

7%

Šis uždavinys taip pat prisidėjo prie strateginių konteksto rodiklių reikšmių kaitos. Tai
aptariama žemiau, nagrinėjant visų prioriteto uždavinių poveikį bendrai.
Vertinimuose pastebėta, kad užsitęsė šio uždavinio intervencijų programavimas ir
įgyvendinimas.80 Dėl šių priežasčių buvo rekomenduojama projektų vykdytojams plačiau naudoti
išorinę pagalbą, kuri kompensuotų kompetencijų, reikalingos didelės apimties statybų projektų
vykdymui, stoką. Tokiu būdu būtų užtikrinama geresnė statybos darbų kokybė.81
Apibendrinant, galima teigi, kad 1 prioriteto 1 uždavinys įgyvendintas sėkmingai. Jo
įgyvendinimo metu buvo sukurta ir atnaujinta mokslinių tyrimų ir studijų infrastruktūra, sudaranti
prielaidas ateityje aktyviai plėtoti mokslo-studijų ir verslo bendradarbiavimą, sukurtos 786 darbo
vietos mokslinių tyrimų srityje. Ilgalaikėje perspektyvoje tai turėtų paskatinti tiek verslo
suinteresuotumą bendrauti su mokslo ir studijų institucijomis, tiek pačių mokslo ir studijų institucijų
galimybes atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus. Sukurta ir įrengta MTEP infrastruktūra sudarys
sąlygas mokslo rezultatų komercinimui ir MTEP veiklos aktyvumui tiek viešajame sektoriuje, tiek
versle. Jau projektų įgyvendinimo metu buvo pasirašytos 208 bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų
institucijų ir MVĮ.
Gerosios praktikos pavyzdys
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pavadinimas: ,,Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro kūrimas“
Projekto vertė: 69 195,9 tūkst. eurų
Įgyvendinant projektą pastatytas unikalus pastatas – Nacionalinis fizinių ir technologijos
mokslų centras (NFTMC), kuriame įgyvendinamas seniai puoselėtas siekis tikslingai suderinti
fundamentinio mokslo progresą su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra (MTEP), kartu
pasiūlant kokybiškai naujas bendros veiklos galimybes pramonės įmonėmis ir inovacijų kūrėjams.
Projekto sėkme galima laikyti neformalų trijų institucijų – Fizinių ir technologijos mokslų centro
(FTMC), Vilniaus universiteto (VU) ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU),susivienijimą bendromis pastangomis įveiklinti šią po vienu stogu esančią infrastruktūrą. Taigi,
Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras sudaro unikalaus Saulėtekio slėnio branduolį,
kuriame yra didžiausia MTEP ir aukštojo mokslo koncentracija Baltijos šalyse. Slėnis apima
daugiau kaip 62 ha ploto, kur greta mokslininkų ir tyrėjų dar studijuoja per 20 000 studentų. Per
studijų programų mokslines ir praktikos darbų užduotis studentai jau dabar yra įtraukiami į slėnio ir
NFTMC veiklas, siūlomas tiesioginis priėjimas prie aukštųjų technologijų esmės, skatinama
iniciatyva ieškoti savęs ateities technologijose ir jų vystyme. Pačiame NFTMC dirba daugiau kaip
750 mokslininkų ir tyrėjų. NFTMC pastate aukštosioms technologijoms plėtoti specialiai įrengta
daugiau kaip 4175 kv. m laboratorijų, iš kurių ISO 7 klasės švaros reikalavimus atitinka 385 kv. m.
ploto.
NFTMC sukurtos sąlygos leidžia vykdyti aukščiausio lygio, naujos kartos mokslinius tyrimus
ir užtikrinti aukščiausios kokybės studijas keliose pagrindinėse kryptyse: lazerių, šviesos
technologijų, medžiagotyros, nanotechnologijų, puslaidininkių fizikos ir elektronikos. Siekiant kuo
80

ESTEP, „2007-2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumo vertinimas“, 2015. BGI
Consulting, „Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų ir juos
įgyvendinančių ministerijos programų įgyvendinimo tarpinis vertinimas: galutinė ataskaita“, Vilnius, 2011. BGI
Consulting, „Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio žmogiškųjų išteklių plėtrai poveikio vertinimas“,
Vilnius, 2015.
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BGI Consulting, „Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų ir
juos įgyvendinančių ministerijos programų įgyvendinimo tarpinis vertinimas: galutinė ataskaita“, Vilnius, 2011.

platesnio unikalios įrangos ir šiuolaikinės technologinės infrastruktūros panaudojimo, sukurti net
keli specializuoti atviros prieigos centrai, kurie sudaro galimybes NFTMC infrastruktūra
pasinaudoti kitų mokslo bei studijų institucijų darbuotojams, studentams, įmonėms.
Vienas iš projekto partnerių, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos
mokslų centras (FTMC) 2013 m. registravo 9 patentines paraiškas, 2014 m. – 10 tarptautinių
patentinių paraiškų, o 2015 m. – pateikė 2 patentines paraiškas. Minėto centro išspausdintų
straipsnių vidurkis aukšto citavimo indekso lygio leidiniuose siekė 303,5 straipsnių per metus.
FTMC pajamos iš ūkio subjektų ir konkursinio mokslo finansavimo projektų vien 2015 metais
sudarė apie 3,7 miljonus eurų82. FTMC užsienio partneriai yra: LAM Research Corp, Silicio slėnis
(Palo Alto, JAV), Atotech Deutschland GmbH (Vokietija), Ramidus AB (Lundas, Švedija),
Prinston BioMolecular Research (JAV) ir kitos kompanijos. Lietuvoje bendradarbiaujama su UAB
MGF „Šviesos konversija“, UAB „Ekspla“, UAB „Standa“, UAB „Sparnai“, UAB „Stevila“, UAB
„Precizika Metrology“ ir kitos. FTMC įkurtos mažos įmonės, tokios kaip „Teravil“, Ferentis“ ir
kitos.
Kitas projekto partneris – VU – greta studijų taip pat plėtoja MTEP veiklas. VU įkurtas
atviros prieigos centras Lietuvos ir užsienio įmonėms suteikė paslaugų už daugiau negu 110 tūkst.
eurų. Veikia taip pat ir VU TMI įsteigti startuoliai „Ledigma“, HortiLED“, „FyneSynthesis“,
Fotonija“. Jau pradėjusi veikti naujoji NFTMC infrastruktūra sudarė pagrindą koordinuoti ir jungti
pastangas aukštųjų technologijų MTEP veiklose, kuri atsispindi jungtiniuose FTMC ir VU
infrastruktūros projektuose „Spektrometrinio medžiagų ir elektroninių/ molekulinių vyksmų
charakterizavimo centras (SPECTROVERSUM)“, „Nacionalinės ir tarptautinės prieigos didelio
intensyvumo ir plataus bangų ruožo ultratrumpųjų lazerinių impulsų mokslinių tyrimų infrastruktūra
(Laser IR)“, „Puslaidininkinių technologijų centras (PTC)“. Šie techniniai-technologiniai junginiai,
sutelkiantys NFTMC infrastruktūrą prioritetinėse veiklų kryptyse, sudaro ne tik patrauklią aplinką
potencialiems vartotojams vienoje vietoje rasti paskirų ir kompleksinių uždavinių sprendimo
priemones, bet ir sujungia VU fundamentinių tyrimų ir studijų vykdymo patirtį su FTMC praktiniu
įdirbiu MTEP veiklose, tuo atveriant naujas galimybes inovacijoms kurti ir pasitikti iššūkius,
keliamus jau įsibėgėjančiomis gyvenimo kokybės naujovėmis „IoT“ („Internet-of-Things“) bei
„Industry 4.0”.
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VMTI FTMC 2015 metų veiklos ataskaita.

34 paveikslas. 1 prioriteto 1 uždavinio (Švietimo ir mokslo ministerija) įgyvendinimas pagal VP
suplanuotas ir panaudotas lėšas (eurais/proc., ES ir nacionalinės lėšos)
368 914 136
(100%)

Suplanuota VP

353 691 243
(96%)

Deklaruota

1 prioriteto 1 uždaviniui EAVP suplanuota 368.914.136 eurai lėšų, iš jų slėnių projektams
skirta 260.938.241 eurai. Šio uždavinio įgyvendinimo laikotarpiu pasirašytos 53 finansavimo ir
administravimo sutartys (iš jų – 14 slėnių projektų sutarčių), kurios visos buvo įgyvendintos iki
2015 m. pabaigos, EK pripažinta 353.691.243 eurų deklaruotinomis lėšomis (slėnių projektų
deklaruotina lėšų suma iš viso sudaro 260.745.806 eurų). Vienas projektas, vadovaujantis 2007–
2013 m. ES laikotarpio uždarymo gairėmis, buvo padalintas į du etapus: pirmasis etapas sėkmingai
užbaigtas įgyvendinti 2007–2013 m. periodu, o antrasis projekto etapas perkeltas finansuoti į 2014–
2020 m. finansinį laikotarpį. 2016 m. liepos 12 d. buvo pasirašyta minėto projekto II etapo projekto
sutartis, finansuojant projektą iš 2014–2020 m. ES lėšų. Kadangi pagal EAVP 1 prioriteto 3 ir 4
uždavinius lėšų panaudojimas sudarė 125 proc. suplanuotos EAVP sumos, todėl rizikos prarasti 1
prioritetui skirtų lėšų nėra.
D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS
1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
1 prioriteto 1 uždavinio projektų poveikis lyčių lygybės ir nediskriminavimo buvo neutralus.
Papildomų reikalavimų vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui specialiuosiuose atitikties
atrankos ir specialiuosiuose prioritetiniuose atrankos kriterijuose numatyta nebuvo.
Vis dėlto, siekiant užtikrinti lygias vyrų ir moterų galimybes, vykdant 1 prioriteto 1 uždavinio
lėšomis finansuojamų projektų veiklas, į bendruosius projektų atrankos kriterijus buvo įtraukti
reikalavimai dėl projektų atitikties lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams. Atliekant
paraiškų dėl projektų finansavimo vertinimą ir (arba) vykdant projektų įgyvendinimo stebėseną,
buvo tikrinama, ar projektai neprieštarauja lyčių lygybės ir nediskriminavimo principams,
nepažeidžia Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo bei Lietuvos Respublikos moterų ir
vyrų lygių galimybių įstatymo ir neriboja vienodų galimybių vyrams ir moterims dalyvauti
projektuose ir naudotis projektų rezultatais. Visi finansuoti projektai atitinka lyčių lygybės ir
nediskriminavimo principus, todėl išskirti vieno kurio projekto kaip gerosios praktikos pavyzdžio
negalėtume.

2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
1 prioriteto 1 uždavinio veiklų poveikis informacinės visuomenės plėtrai buvo teigiamas.
Pagal EAVP 1 prioriteto priemonę VP2-1.1-ŠMM-03-V buvo įgyvendintas projektas ,,Nacionalinio
atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas“ – įgyvendinus projektą
buvo sukurtas šiuolaikinis mokslo ir žinių centras – šiuolaikinė biblioteka, skirta studentams,
dėstytojams, mokslininkams ir plačiajai miesto bendruomenei, veikianti 24 val. per parą. Pagal kitą
to paties prioriteto priemonę VP2-1.1-ŠMM-06-V ,,Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto
lygio MTTP projektų vykdymas“ buvo baigti įgyvendinti projektai, atnaujinantys kaupiamos
mokslinių tyrimų ir studijoms reikalingos informacijos skaitmeninimo įrangą, modernizuojantys
duomenų saugyklas, išplečiantys galimybes susipažinti su vykdomais tyrimais ne tik akademinę, bet
ir plačiąją visuomenę. Pvz., baigti įgyvendinti ,,Klaipėdos universiteto bibliotekos duomenų
saugyklų atnaujinimas“, ,,Šiaulių universiteto bibliotekos duomenų saugyklos infrastruktūros ir
skaitmeninimo įrangos modernizavimas užtikrinant ilgalaikį duomenų prieinamumą ir atvirą
virtualią prieigą humanitarinių mokslų srities mokslininkams“, ,,Vilniaus universiteto bibliotekos
duomenų saugyklų optimizavimas“ projektai ir kiti, kurių įgyvendinimo metu buvo skaitmeninami
mokslinių tyrimų duomenys humanitarinių, socialinių ir tiksliųjų mokslų srityse, suteikiantys
platesnes galimybes su jais susipažinti.
Gerosios praktikos pavyzdys
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pavadinimas: ,,Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir
informacijos centro kūrimas“
Projekto vertė: 28 961,9 tūkst. eurų
Projekto metu siekta pastatyti Vilniaus universiteto biblioteką – Nacionalinį atviros prieigos
mokslinės komunikacijos ir informacijos centrą (MKIC) ir aprūpinti jį naujausia modernia įranga.
Šis centras veikia 24 val. per parą ir yra skirtas ne tik Vilniaus universiteto akademinei
bendruomenei, bet paslaugomis gali naudotis visų universitetų dėstytojai ir studentai bei plačioji
visuomenė. Šis MKIC taip pat yra integrali kuriamo Saulėtekio slėnio dalis.
3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
1 prioriteto 1 uždavinio poveikis darniai plėtrai buvo neutralus. Prie darnios plėtros buvo
prisidėta tik netiesiogiai. Įgyvendintų projektų rezultatai darys įtaką šalies ekonominei ir socialinei
plėtrai, nepažeis aplinkosauginių reikalavimų, kadangi į minėtus reikalavimus buvo atsižvelgta
kuriant integruotus mokslo-studijų-verslo centrus.
Gerosios praktikos pavyzdys
Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Projekto pavadinimas: „Santakos” slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų
centro sukūrimas“
Projekto vertė: 19 581,3 tūkst. eurų.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto įgyvendintas projektas vertinamas pagal poveikį
regionui, studijų kokybės gerinimui, studijų plėtrai, mokslinius tyrimus ir eksperimentinę, socialinę
bei kultūrinę plėtrą, rengiant kvalifikuotus specialistus, mokslininkus, vykdant įvairiapusę praktinę
veiklą, bendradarbiaujant su užsienio partneriais, bendradarbiaujant su visuomenės ir ūkio
partneriais moksline, šviečiamąja, meno ir kita kultūrine veikla skatinant regionų ir visos šalies
raidą. Įgyvendinus VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-004 projektą, pagrindinės stipriosios poveikio regionui
ir darniajai plėtrai pusės buvo tinkamai išugdyti absolventai farmacijos srityje. Projekto

įgyvendinimo metu, LSMU buvo vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, rengusi šiuos specialistus
(>100 asmenų/per metus). Farmacijos srities mokslininkai dalyvauja įgyvendinant bendrus
mokslinių tyrimų projektus su Lietuvos farmacijos ir kosmetikos produktus, maisto papildus
gaminančiomis įmonėmis. Projektų skaičius padidėjo 10 proc. ir šiuo metu siekia 15 (per metus).
Sutarčių su verslo įmonėmis skaičius padidėjo 50 proc. ir šiuo metu siekia 10 (per metus). Bendras
mokslininkų ir kitų tyrėjų, galinčių pasinaudoti sukurta infrastruktūra skaičius išlieka stabilus (apie
300 asm.). Vykdomi projektai ir įgyvendinamos sutartys suteikia juntamą naudą visos Lietuvos
gyventojų sveikatos gerinimui, vykdant aukščiausio lygio tarptautinius ir nacionalinius projektus
bei sutartis, kurių rezultatai pritaikomi praktikoje. Vienas pavyzdžių – LSMU Vaistinės gaminama
Basalio produkcija, skirta odos priežiūrai.
4. JEREMIE įgyvendinimas
Netaikoma
5. Informacija apie kryžminį finansavimą
Netaikoma
6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui
Priemonė

VP2-1.1-ŠMM-04-V
VP2-1.1-ŠMM-06-V

Deklaruotinų išlaidų,
kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į
projektų vykdytojų
pateiktus mokėjimo
prašymus, suma
(eurais)
285.622.810,87
7.130.101,62

Sukurtų darbo vietų
skaičius

Išsaugotų darbo vietų
skaičius

664
122

0
0

1 prioriteto 1 uždavinio poveikis užimtumui buvo teigiamas. 1 prioriteto 1 uždavinio
priemonėse VP2-1.1-ŠMM-04-V „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ ir VP21.1-ŠMM-06-V „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros projektų vykdymas“ vienas iš siektinų rodiklių buvo „Bendros darbo vietos
mokslinių tyrimų srityje“. Įgyvendinant projektus mokslinių tyrimų infrastruktūra buvo aprūpinta
reikiama įranga, baldais, atnaujintos ir/ar naujai sukurtos reikiamos patalpos mokslinės veiklos
vykdymui. Sukūrus mokslo darbuotojų poreikius atitinkančią infrastruktūrą, įdarbinti mokslininkai
ir kiti tyrėjai. Iš viso sukurta 786 darbo vietos.
3.1.1.2. Svarbiausios problemos

Investicijų įgyvendinimas vėlavo, nes užtruko programavimo fazė – „slėnių“ programų
svarstymas ir tvirtinimas. 83 Taip pat investicijas lėtino ilgi viešieji pirkimai ir teisminiai ginčai.
Siekiant paspartinti investicijas, buvo organizuojami mokymai projektų vykdytojams, nustatomi
projektų vykdytojams tarpiniai atsiskaitymai, vykdoma rizikingų projektų stebėsena.
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2014 m. gruodžio 10 d. ataskaitoje Nr. FA-P-80-155 „Dėl veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos
83

ESTEP, „2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumo vertinimas“, 2015.

panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistemos veikimo
bei Europos Komisijai 2013 metais deklaruotų išlaidų (Metinė kontrolės ataskaita pagal
Reglamento 1083/2006 62 str.)“ nebuvo pateikta rekomendacijų, skirtų 1 prioriteto 1 uždavinio
įgyvendinimui.

3.1.2. Ūkio ministerijos administruojamų 1 prioriteto 3 ir 4 uždavinių įgyvendinimas
3.1.2.1. Tikslų pasiekimas ir įgyvendinimo analizė

Informacija apie EAVP 1 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimą, pateikiama remiantis uždavinių fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių
pasiekimais.
A DALIS. STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU
11 lentelė. 3 uždavinys: padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

409

482

1422

1418

1335

1335
800

36,43

63,11

78,41

101,91

126,79

126,79

Produkto rodikliai
MTTP projektų
skaičius (įmonių
mokslinių tyrimų ir
technologinės
plėtros veikla)84

Pasiekimas

0

0

173

314

Tikslas
Pradinis taškas

0
Rezultato rodikliai

Pritraukta privačių
investicijų (mln.
eurų)

Pasiekimas

0

0

7,20

18,30

Tikslas
Pradinis taškas

85
0

12 lentelė. 4 uždavinys: Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP srityje
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
84

Nurodomi projektai skirti inovacijų populiarinimo veikloms vykdyti, mokslo ir verslo bendradarbiavimą ir naujų inovatyvių įmonių kūrimąsi skatinti. Rodiklio pasiekimai nurodyti
pagal pasirašytų projektų ir finansavimo sutarčių skaičių.

Rodikliai
MTTP ir inovacijų
aplinkos gerinimo
projektų skaičius

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

0

0

14

18

28

45

59

59

56

56

Pasiekimas85
Tikslas

40

Pradinis taškas

0
Rezultato rodikliai

Naujai sukurtų
technologinių įmonių
skaičius86

Pasiekimas

0

0

0

1

51

51

84

207

215

Tikslas

100

Pradinis taškas

0

B DALIS: FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS
13 lentelė. 1 prioriteto (Ūkio ministerija) finansinė įgyvendinimas pagal 3 ir 4 uždavinius (eurais)
Uždaviniai

85

Deklaruotinų išlaidų suma
Iš viso:

Deklaruotas EK viešasis įnašas

3 uždavinys

210.471.810,17

118.908.112,48

4 uždavinys

80.758.650,97

68.743.625,06

Iš viso:

291.230.461,14

187.651.737,54

Rodiklio pasiekimai nurodyti pagal pasirašytų projektų ir finansavimo sutarčių skaičių.
Naujai sukurtų technologinių įmonių skaičius – inovatyvios įmonės, kurių pagrindinė veikla yra kurti, gaminti ir platinti technologinius sprendinius (tame tarpe: įrenginius,
mechanizmus, prietaisus, technologijas, metodus, kompiuterius, kompiuterines programas ir pan.), skirtus naudoti visų pirma gamybos ir paslaugų teikimo procesuose.
86

215

C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ

3 uždavinys
Įgyvendinant uždavinį „Padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos aktyvumą
privačiame sektoriuje“ buvo vykdomos 4 priemonės. Visos jos buvo organizuojamos konkurso
būdu. Baigti įgyvendinti 559 projektai.
Finansavimas skirtas MTEP projektų techninių galimybių studijoms, įmonių MTEPI veikloms
ir investicijoms, leidusioms sukurti naujas žinioms imlias įmones ar išplėsti esamų įmonių MTEP
infrastruktūrą. Taip pat buvo finansuojami inovaciniai čekiai, už kuriuos įmonės galėjo pirkti MTEP
paslaugas iš MSI.
Produkto rodiklių pasiekimas
Uždavinys įgyvendintas sėkmingai. Pasiekti visi planuoti produkto ir rezultato rodikliai.
Pasiektas ir viršytas produkto rodiklis „MTTP projektų skaičius (įmonių mokslinių tyrimų
ir technologinės plėtros veikla)“. Projektų įgyvendinimo metu sėkmingai įvykdyti 1335 MTTP
projektai, kai planuota 800 tokių projektų. Rodiklis viršytas, nes pagal 3 uždavinį įgyvendinama
labai daug smulkių projektų, pavyzdžiui, galimybių studijų rengimas ar inovacinių čekių, skirtų
MTEP veiklai ir techninių galimybių studijoms atlikti, teikimas. MTTP projektų skaičius nuo 2013
m. sumažėjo, kadangi dalis finansavimo ir administravimo sutarčių buvo nutraukta. Pagrindinės
projektų nutraukimo priežastys – nepalanki ekonominė situacija, dėl kurios įmonės neturėjo
finansinių galimybių vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir atsisakė projekto, įmonių bankrotai,
viešųjų pirkimų pažeidimai ir terminų ar tęstinumo reikalavimų nesilaikymas.
Rezultato rodiklių pasiekimas
Pasiektas ir viršytas rezultato rodiklis „Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų)“.
Projektų įgyvendinimo metu buvo pritraukta 126,79 mln. eurų privačių investicijų, kai planuota
pritraukti 80 mln. eurų privačių investicijų. Rodiklis buvo viršytas, kadangi projekto vykdytojai
didesne dalimi prisidėjo prie projektų įgyvendinimo nei tikėtasi. Iš viso 2007–2014 m. verslo
sektorius į MTEP investavo 665,2 mln. eurų. Taigi 3 uždavinio priemonėmis pritrauktos privačios
investicijos (126,79 mln. eurų) sudarė net 19 proc. visų verslo investicijų į MTEP 2007–2014 m.
Tai rodo svarbų šių priemonių indėlį į augančias verslo MTEP investicijas.
3 uždavinio projektų metu buvo sukurta 641 gaminių, paslaugų ar procesų prototipas
(koncepcija), sukurtos 894 ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos, 3712 tyrėjų ir
pagalbinio personalo atliko darbus, skirtus projekto MTTP veiklai. Taip pat mokslo tyrimų įstaigose
ir (ar) aukštosiose mokyklose užsakyta MTEP darbų už 3,8 mln. eurų.
Investicijų poveikis
Vertinimo 87 metu nustatyta, kad šio uždavinio įgyvendinimas turėjo didžiausią poveikį
privačių investicijų pritraukimui į MTEP ir inovacijų projektus, naujų produktų bei paslaugų
kūrimui bei tobulinimui. Tokiu būdu prisidėta prie inovacijų versle 2009–2013 m. programos tikslo
„Didinti inovacijas diegiančių įmonių dalį pramonės ir paslaugų sektoriuose“. Vertinimo metu
atlikta naudos gavėjų apklausa nustatė, kad finansuotos priemonės taip pat prisideda prie įmonių
apyvartos didėjimo, naujų darbo vietų kūrimo, įmonės produktų ar paslaugų kokybės gerėjimo,
vidinių procesų tobulinimo, tarptautinių MTEP projektų inicijavimo, naujų tinklų,
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VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas ir asociacija „Žinių ekonomikos forumas", „Lietuvos mokslo ir verslo
sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo galimybių koordinavimo vertinimas“, 2011.

bendradarbiavimo ryšių su MSI stiprinimo88. Poveikį įmonių inovacinei veiklai sustiprino tai, kad
finansavimas buvo teikiama visam inovacijų diegimo ciklui įmonėse – nuo idėjos testavimo,
parengiant techninę galimybių studiją, iki MTTP reikiamos infrastruktūros sukūrimo įmonėje ir
konkrečių MTTP projektų finansavimo ar mokslinių tyrimų paslaugų iš mokslo institucijų įsigyti
finansavimo.89 Tikėtina, kad išstūmimo efektas nebuvo didelis, o poveikis tęstinis. ESTEP atliktoje
apklausoje90, beveik pusė pagal šį uždavinį finansavimą gavusių įmonių teigė, kad finansavimas
paskatino juos investuoti į MTEP. 60 proc. apklaustųjų įmonių, gavusių finansavimą inovacijų
diegimui ir plėtrai, teigė planuojantys toliau investuoti į MTEP net jei tam nebūtų skiriamos ES
investicijos.
Poveikio užimtumui vertinimas91 nustatė, kad priemonės „Intelektas LT“ ir „Intelektas LT+“
sukūrė bene daugiausiai aukštos kokybės darbo vietų. Pagal šias priemones buvo finansuojamos
įmonių MTEPI veiklos ir investicijos, leidusios sukurti naujas žinioms imlias įmones ar išplėsti
esamų įmonių MTEP infrastruktūrą. Kitas vertinimas 92 tyrė priemonės „Intelektas LT“ poveikį
užimtumui apskirtai. Nustatyta, kad vienas iš vykdytų kvietimų leido kiekvienoje įmonėje sukurti
nuo 28,7 iki 36,1 daugiau darbo vietų. Kitų kvietimų poveikis statistiškai nereikšmingas.
Šis uždavinys taip pat prisidėjo prie strateginių konteksto rodiklių reikšmių kaitos. Tai
aptariama žemiau, nagrinėjant visų prioriteto uždavinių poveikį bendrai.
Apibendrinant galima teigti, kad 1 prioriteto 3 uždavinys įgyvendintas sėkmingai. Investicijos
paskatino įmones steigti darbo vietas, intensyviau investuoti į MTEPI, amortizavo neigiamą krizės
poveikį MTEPI veikloms. Investicijos taip pat leido užmegzti ryšius tarp verslo ir mokslo
institucijų, skatino įmonių MTEP kultūros formavimąsi, kuris turėtų duoti teigiamų rezultatų
ilgajame laikotarpyje.
Gerosios praktikos pavyzdžiai
Projekto vykdytojas: UAB „Sprana“
Projekto pavadinimas: „Spektroskopinių UV-Vis-NIR analizatorių daugiaparametriniam
dispersinių srautų charakterizavimui kūrimas ir vystymas“
Projekto finansavimas: 283 tūkst. eurų
Aukštųjų technologijų įmonė „Sprana“ vysto ir gamina pramoninius srautinius (angl. on-line)
spektroskopinius, UV-Vis-NIR diapazono analizatorius, skirtus dispersiniams srautams/terpėms,
stipriai sklaidantiems šviesą, analizuoti (t. y. cheminių junginių koncentracijoms juose nustatyti) ir
charakterizuoti (t. y. įvertinti jų fizikines savybes ir charakteristikas, tokias kaip dispersinių dalelių
dydis ar jų skirstinys). Projekto metu buvo sukurti 3 prototipai: 1. Erdviškai paskirstytų matavimų
technologijos, paremtos šviesolaidinėmis technologijomis prototipas; 2. Erdviškai paskirstytų
matavimų technologijos, paremtos 2D detektorių technologijomis prototipas; 3. Matavimo
technologijos su dviem integruojančiom sferom prototipas. Projektas prisidėjo prie uždavinio
„Padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“,
kadangi projekto įgyvendinimo metu į rinką pateikti unikalūs pramoniniai analizatoriai, kurie padės
įmonei šioje srityje sėkmingai konkuruoti pasaulinėje rinkoje (buvo pritraukta 0,19 mln. eurų
privačių investicijų). Naujai kuriamu analizatoriumi galima matuoti daugiau parametrų nei tą leidžia
bet kurio šiuo metu rinkoje siūlomo pramoninio analizatoriaus galimybės. Pagrindinis potencialus
vartotojas galėtų būti biochemijos bei chemijos pramonei priklausančios įmonės visame pasaulyje,
nes didžioji dauguma įmonės gaminamos produkcijos yra eksportuojama. 2014 m. UAB „Sprana“
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buvo apdovanota Inovacijų prizu, o 2015 m. pateko į finalą ir buvo nominuota sėkmingiausia
aukštųjų technologijų įmone „Žinių ekonomikos įmonių“ apdovanojimuose.

4 uždavinys
Siekiant uždavinio „Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo
bendradarbiavimą MTTP srityje“ buvo įgyvendintos 5 priemonės. 3 iš jų įgyvendintos konkursinio
finansavimo būdu, 2 – valstybės planavimo būdu. Baigti įgyvendinti 56 projektai.
Projektų metu buvo finansuojama klasterių infrastruktūra ir klasterių plėtros veiklos (tyrimai,
mokymai, rinkodara, infrastruktūros valdymas ir administravimas). Taip pat buvo finansuojama
mokslo ir technologijų parkų infrastruktūros objektų statyba, rekonstravimas ir įrengimas. Buvo
finansuojamos ir inovacijų paslaugos verslo subjektams, pagalba ir konsultacijos apie tarptautines
MTEP ir inovacijų programas bei mokslo ir verslo bendradarbiavimas bei partnerystės skatinimas ir
plėtra. Taip pat 4 uždavinio priemonės rėmė modernių technologijų ir inovacijų populiarinimo
visuomenėje veiklas bei informacijos apie MTEP ir inovacijų programas sklaidą ir Lietuvos
pasiekimų populiarinimą.
Uždavinys įgyvendintas sėkmingai. Pasiekti visi planuoti produkto ir rezultato rodikliai.
Produkto rodiklių pasiekimas
Pasiektas ir viršytas produkto rodiklis „MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimo projektų
skaičius“. Projektų įgyvendinimo metu buvo įgyvendinti 56 MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimo
projektai, kai planuota įgyvendinti 40. Rodiklio planuota reikšmė viršyta, nes buvo įgyvendinta
daugiau, bet mažesnės apimties projektų. Priemonės „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“ buvo
populiarios ir svarbios klasterių ekosistemos kūrimui ir plėtrai, todėl susilaukė daug dėmesio.
Rezultato rodiklių pasiekimas
Pasiektas ir viršytas rezultato rodiklis „Naujai sukurtų technologinių įmonių skaičius“.
Projektų įgyvendinimo metu susikūrė 215 technologinių įmonių, kai planuota pasiekti reikšmė buvo
100. Rodiklis buvo viršytas, kadangi pagal priemones „Inogeb LT-1“ ir „Inogeb LT-3“ teikiamos
paslaugos smarkiai paskatino ir palengvino įmonių kūrimąsi, todėl pasiektų rezultatų ir skirtų lėšų
santykis buvo daug didesnis nei tikėtasi. 2007–2014 m. iš viso buvo įregistruota (susikūrė) 68,6
tūkst. SVV subjektų93. Pagal šio uždavinio finansavimą susikūrusių technologinių įmonių skaičius
sudarė 0,3 proc. visų 2007–2014 m. užregistruotų SVV subjektų.
4 uždavinio projektai prisidėjo prie klasterių formavimosi Lietuvoje. 2015 m. pabaigoje
Lietuvoje iš viso veikė 52 klasteriai. Klasterių vidutinis gyvavimo laikas apie 2,5 metai, vidutinis
klasterio narių skaičius neviršija 10. Populiariausia sritis, kurioje veikia Lietuvos klasteriai –
informacinių technologijų ir komunikacijų (14 klasterių). 85 proc. klasterių yra susitelkę 3-uose
didžiausiuose miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Taip pat 4 uždavinio projektai prisidėjo
prie mokslo ir technologijų parkų infrastruktūros statybos, rekonstravimo ir įrengimo, bei parkuose
teikiamų inovacijų paslaugų smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms.
4 uždavinio projektų metu 2417 įmonės gavo finansavimą inovacijoms, 4 656 SVV subjektai,
pasinaudojo konsultavimo, informavimo paslaugomis, susijusiomis su tarptautinėmis MTEP,
inovacijų ir su jomis susijusiomis programomis. Iš viso 2007–2015 m. Lietuvoje vidutiniškai veikė
85 tūkst. SVV subjektai, taigi net 5,5 proc. jų pasinaudojo teikiamomis paslaugomis94. Taip pat
buvo pritraukti 154 nauji klasterių nariai, surengta 212 klasterio nariams skirtų pasidalinimo
93
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Lietuvos statistikos departamentas, 2016.
Apskaičiuota remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis.

patirtimi ir panašių renginių bei įgyvendintos 108 klasterio nariams skirtos rinkodaros veiklos.
Galiausiai, buvo sukurti 22 viešo pobūdžio informacijos portalai ar duomenų bazės, įgyvendintos 56
šiuolaikiškų technologijų ir inovacijų sklaidos priemonės.
Investicijų poveikis
Kaip rodo atlikti vertinimai, uždavinio intervencijos prisidėjo prie naujų technologinių įmonių
kūrimo ir klasterizacijos procesų skatinimo. Įgyvendinant 4 uždavinio projektus sukurta 215 naujų
technologinių įmonių. Didėjant naujų technologinių įmonių skaičiui, auga ir jose samdomų tyrėjų
skaičius bei verslo investicijos į MTEP. Be to, veikiantys 52 klasteriai ir 9 mokslo ir technologijų
parkai turėtų prisidėti prie jų narių tolesnio augimo.
Lietuvos mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo galimybių
koordinavimo vertinime95, remiantis naudos gavėjų apklausomis, buvo vertinama priemonė „Inogeb
LT-1“. Pagal šią priemonę buvo teikiamos inovacijų paslaugos konkretiems naudos gavėjams ir
technologijų ir inovacijų populiarinimas visuomenėje. Ši priemonė vertinama kaip turinti poveikį
naujų MTEP projektų skatinimui. Naudos gavėjų teigimu, priemonė prisideda prie produktų ir
paslaugų kokybės, procesų tobulinimo, naujų tinklų, klasterių kūrimosi ir skatina inicijuoti naujus
tarptautinius MTEP projektus.96
Apibendrinant galima teigti, kad 1 prioriteto 4 uždavinys įgyvendintas sėkmingai. Investicijos
paskatino naujų technologinių įmonių kūrimą, klasterių bei mokslo ir technologijų parkų kūrimą ir
plėtrą kartu ir tyrėjų įmonėse augimą.
Gerosios praktikos pavyzdžiai
Projekto vykdytojas: UAB "Clear Digital World"
Projekto pavadinimas: Klasterio CLEAR DIGITAL WORLD plėtra, kompetencijų
stiprinimas ir konkurencingumo didinimas
Projekto finansavimas: 254,8 tūkst. eurų
Projektas vykdymo metu klasteris ES ir Baltijos šalyse atliko 12 rinkos, technologinių ir
teisinių tyrimų. Buvo paruoštos unikalios klasterio specialistų metodinės mokymo programos. Buvo
organizuota 20 konferencijų piratavimo, duomenų saugumo ir šiuolaikinių informacinių
technologijų temomis. Konferencijos sulaukė didelio populiarumo ir subūrė intelektinės nuosavybės
srityje dirbančius teisininkus, autorinių ir gretutinių teisių turėtojus, ministerijų ir kitų valstybinių
institucijų bei kolektyvinio teisių administravimo agentūrų atstovus, IT kompanijų vadovus ir
specialistus, universitetų ir kolegijų dėstytojus, studentus. Iš viso buvo surengta virš 50 renginių.
Klasteris per trumpą laikotarpį pasiekė itin aukštą žinomumo lygį. Atliktų tyrimų rezultatai leis
atitinkamai koreguoti klasterio vystymosi strategiją ir kurti naujus technologinius sprendimus
atsižvelgiant į klasterio narių interesus ir galutinių vartotojų poreikius. Prie klasterio projekto
įgyvendinimo metu prisijungė 5 nauji nariai. Projektas prisidėjo prie 1 prioriteto 4 uždavinio
įgyvendinimo, kadangi klasterį sudaro ne tik privatūs juridiniai asmenys (kino rodytojai, platintojai,
programinės įrangos ir sprendimų kūrėjai, žinomų pasaulinių prekių ženklų atstovai, muzikos
leidybos įmonės, teisininkų kontoros), bet ir mokslo įstaigos bei kitos viešosios institucijos, kurie
kartu siekia dalintis žiniomis ir sukurti technologijas ir sprendimus, galinčius užkirsti kelią
neteisėtam intelektinės nuosavybės naudojimui skaitmeninėje erdvėje bei nukreipti vartotojų srautus
į teisėto turinio platformas bei platinimo tinklus.
Visų prioriteto uždavinių poveikis strateginiams konteksto rodikliams
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1 prioriteto uždaviniai prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio „Tyrėjų skaičius,
tenkantis tūkstančiui užimtųjų/dalis įdarbinta versle“ dedamosios „Tyrėjų skaičius tenkantis
tūkstančiui užimtųjų“. Įgyvendinant pirmo uždavinio projektus buvo sukurta mokslinių tyrimų
infrastruktūra, ji aprūpinta reikiama įranga, baldais, atnaujintos ir/ar naujai sukurtos reikiamos
patalpos mokslinės veiklos vykdymui. Sukūrus mokslo darbuotojų poreikius atitinkančią
infrastruktūrą, buvo įdarbinti mokslininkai ir kiti tyrėjai. Trečio uždavinio veiklos taip pat prisidėjo
prie šio strateginio konteksto rodiklio kaitos. Pagal priemones „Intelektas LT“ ir „Intelektas LT+“
iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos iš viso buvo sukurtos 894 naujos ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio
personalo (kuris tiesiogiai dalyvauja MTEP veiklose) darbo vietos, o pagal sutartyse suplanuotus
projektų vykdytojų įsipareigojimus iš viso planuojama sukurti 1544 naujų ilgalaikių tyrėjų ir
pagalbinio personalo darbo vietų. Taip pat ketvirto uždavinio investicijos prisidėjo prie tyrėjų
skaičiaus augimo teikiant finansavimą naujų technologinių įmonių kūrimuisi, kuriant kitą verslumo
ir inovacijų „kietąją“ ir „minkštąją“ infrastruktūrą.
Tyrėjų skaičius tenkantis tūkstančiui gyventojų augo nuo 2007 m. ir 2014 m. siekė 6,58.
Taigi, strateginio konteksto rodiklio tikslas – 6,2, buvo pasiektas jau 2014 m. Tai lėmė augantis
tyrėjų skaičius aukštojo mokslo sektoriuje (3337 tyrėjų prieaugis) ir verslo įmonių sektoriuje (2574
tyrėjų prieaugis).
35 paveikslas. Tyrėjų skaičius tenkantis tūkstančiui gyventojų97

Kontrafaktinio poveikio vertinimo metu buvo nustatytas statistiškai reikšmingas priemonių
poveikis metiniam darbo užmokesčiui, tenkančiam vienam sąlyginiam MTEP darbuotojui.
Finansavimą gavusios įmonės vienam sąlyginiam MTEP darbuotojui per metus vidutiniškai skyrė
13 079,8 eurų daugiau nei būtų skyrusios tuo atveju, jei nebūtų gavusios finansavimo pagal
vertinamas priemones.“98
Visi 1 prioriteto uždaviniai prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio „Bendros išlaidos
MTTP (proc. nuo BVP)“. Iš viso 2007–2014 m. verslo sektorius į MTEP investavo 665,2 mln.
eurų. Taigi, 1 prioriteto priemonėmis pritrauktos privačios investicijos (127,57 mln. eurų) sudarė
net 19 proc. visų verslo investicijų į MTEP 2007–2014 m. Tai rodo svarbų šių priemonių indėlį į
augančias verslo MTEP investicijas. Vertinimo metu99 taip pat nustatyta, kad intervencijos turėjo
stiprų poveikį valdžios išlaidoms MTEP ir vidutinį poveikį verslo išlaidoms MTEP. Nepaisant to,
planuota rodiklio reikšmė 2015 m. (2,2 proc. nuo BVP) pasiekta nebus, kadangi 2014 m. MTEP
išlaidos sudarė 1,01 proc. BVP. Pagrindinė žemų investicijų į MTEP priežastis – itin žemos verslo
investicijos į MTEP. Verslo išlaidos nuo 2007 m. neženkliai augo ir 2014 m. siekė 109,3 mln. eurų
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Lietuvos statistikos departamentas.
ESTEP, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio užimtumui ir kitiems Lietuvos ūkio makroekonominiams
rodikliams vertinimas: galutinė ataskaita, Vilnius, 2016.
99
ESTEP, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumo vertinimas, 2015.
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bei sudarė 0,3 proc. BVP, kai ES28 vidurkis 1,3 proc. BVP. Šiuos rezultatus paaiškina trys
priežastys. Pirma, verslo investicijų į MTEP lygis priklauso nuo šalies ūkio struktūros – Lietuvoje
vyrauja žinioms neimlios įmonės, o MTEP veiklas nuolat vykdančių įmonių skaičius yra labai
mažas. Todėl daugumai įmonių vykdytos priemonės buvo neaktualios – jos neturi nei gebėjimų, nei
strategiškai siekia vykdyti MTEP veiklą. Tuo tarpu įmonėms, kurių konkurencingumas yra grįstas
MTEP rezultatais, skirtos ES fondų investicijos buvo labai aktualios, tačiau tikėtina, kad jos būtų
investavusios į MTEP ir be ES finansavimo. Antra, ekonominė krizė turėjo esminį neigiamą poveikį
verslo išlaidoms MTEP – 3 uždavinio priemonių investicijos neleido įmonių MTEP investicijoms
drastiškai nukristi per krizę ir leido išlaikyti tokį patį verslo investicijų į MTEP lygį. Trečia, dalis
verslo įmonių vykdo MTEP veiklas, tačiau jų nedeklaruoja kaip MTEP veiklų. Siekiant spręsti šią
problema Ūkio ministerija parengė metodines rekomendacijas, kurios padės lengviau identifikuoti
MTEP veiklas. Taip pat Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra teikia verslo įmonėms
konsultacijas dėl MTEP veiklų deklaravimo ir ragina verslą deklaruoti MTEP veiklas.
Apibendrinant, 3 uždavinio priemonės turėjo teigiamą poveikį verslo MTEP kultūros formavimuisi.
Tai turėtų padidinti verslo investicijas į MTEP ilgesnėje perspektyvoje.
36 paveikslas. Bendros išlaidos MTEP, proc. nuo BVP100

1 prioriteto uždaviniai prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio „Europos patentų
biurui pateiktų paraiškų skaičius 1 mln. gyventojų“ pokyčių. Pirmo uždavinio priemonės sukūrė
sąlygas suinteresuotoms MTEP institucijoms ir įmonėms atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus bei
didino ir efektyvino mokslo ir verslo bendradarbiavimą. Tai padidino mokslinių tyrimų
komercializavimo galimybes ir tiesiogiai prisidėjo prie patentinių paraiškų pateikimo augimo.
Trečio uždavinio priemonės tiek kūrė sąlygas patentavimo veiklai (pvz., investuojant į įmonių
MTEP infrastruktūrą), tiek skyrė finansavimą įmonių MTEP veiklų vykdymui.

100

Eurostat duomenys.

37 paveikslas. Europos patentų biurui pateiktų paraiškų skaičius 1 mln. gyventojų101

Europos patentų biurui pateiktų paraiškų skaičius 1 mln. gyventojų nuo 2009 m. nuolat augo
ir 2014 m. siekė 16,61. Nepaisant to, strateginio konteksto rodiklio planuota reikšmė – 30, nebuvo
pasiekta. Tai galėjo lemti vėlyva pagrindinių didžiausius mokslo centrus sukūrusių projektų
pabaiga. Šie projektai buvo baigti įgyvendinti 2015 m. pabaigoje, todėl mokslo centrų įveiklinimo ir
darbų mastas 2014 m. nebuvo didelis. Nepaisant to, vertinimo rezultatai102 rodo, kad finansuotų
intervencijų (ypač priemonės „Intelektas LT“) poveikis buvo vidutinis. Didesnis poveikis patentinių
paraiškų skaičiui turėtų būti ilgesniajame laikotarpyje.
38 paveikslas. 1 prioriteto 3 ir 4 uždavinių (Ūkio ministerija) įgyvendinimas pagal VP suplanuotas
ir panaudotas lėšas (eurais/proc., ES ir nacionalinės lėšos)

233 543 940
(100%)

Suplanuota VP

291 230 461
(125%)

Deklaruota

1 prioriteto 3 ir 4 uždavinių įgyvendinimui EAVP iš viso buvo suplanuota 233,5 mln. eurų ES
fondų ir nacionalinių lėšų. Deklaruota tinkamų išlaidų 291,2 mln. eurų. Taigi, lėšų panaudojimas
sudarė 125 proc. suplanuotos EAVP sumos, susidarė nacionalinių viešųjų ir privačių lėšų perteklius,
todėl rizikos prarasti 1 prioritetui skirtų lėšų nėra.
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Eurostat „Patent applications to the EPO by priority year“ http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do [žiūrėta
2016 07 14]
102
ESTEP, 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumo vertinimas, 2015.

Įgyvendinant 1 prioriteto uždavinius, priemonių įgyvendinimas pasižymėjo nedidele sparta,
nes ūkio subjektai neturėjo patirties su MTEP specifika. Vienos priemonės („Pro LT“)
įgyvendinimo buvo atsisakyta. Laikotarpio pabaigoje priemonės buvo įgyvendinamos sparčiau,
tačiau nepakankamai, kad būtų panaudotos visos ES fondų lėšos, todėl dalis Ūkio ministerijos
administruojamų lėšų laikotarpio pabaigoje buvo perskirstyta Švietimo ir mokslo ministerijai. Taip
pat dalis bendrojo finansavimo lėšų buvo perskirstyta EAVP 2 prioriteto Ūkio ministerijos
priemonėms.
D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS
1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
3 ir 4 uždavinių poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui neutralus, nes Ūkio
ministerijos administruojamos priemonės nėra tiesiogiai skirtos vyrų ir moterų lygių galimybių
skatinimui.
2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Poveikis neutralus, nes Ūkio ministerijos administruojamos priemonės nėra tiesiogiai skirtos
informacinės visuomenės plėtrai. Įgyvendintas uždavinys prie informacinės visuomenės plėtros
galėjo prisidėti netiesiogiai – skatinant inovacinę kultūrą, mokslo-verslo bendradarbiavimą ir pan.
3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Šio uždavinio įgyvendinimas daro tiesioginį poveikį darnios plėtros įgyvendinimui, t. y.
socialinių bei ekonominių problemų sprendimui, o įgyvendinami projektai nepažeidžia
aplinkosauginių reikalavimų, darnaus vystymosi nuostatų regionų plėtros srityje. Pvz. pagal 3
uždavinio priemonę „Intelektas LT+“ buvo įgyvendinami projektai, kurie prisideda prie MTEP
infrastruktūros, skirtos naujų produktų, medžiagų ir pan. kūrimui.
Remiantis 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio darniajam
vystymuisi vertinimu 1 EAVP prioriteto su darnaus vystymosi horizontaliu prioritetu susiję
rodikliai pasižymėjo teigiamomis augimo tendencijomis. Augo MTEP išlaidų dalis BVP, tyrėjų
skaičiaus rodikliai, Europos patentų biurui pateiktų paraiškų skaičius.
Gerosios praktikos pavyzdys
Projekto vykdytojas: UAB „ProBioSanus“
Projekto pavadinimas: „Probiotinių bakterijų imobilizavimo ir įkapsuliavimo galimybių
moksliniai tyrimai“
Skirtas finansavimas: 132,7 tūkst. eurų
UAB „ProBioSanus“ vysto ir gamina natūralius, probiotikų pagrindu sukurtus valymo (indų
plovikliai, vonios kambario valikliai ir kt.) bei asmens higienos produktus, užtikrinančius sveiką ir
subalansuotą mikrobiologinę aplinką, padedančius kovoti ir kontroliuoti patogeninių
mikroorgamizmų plitimą bei alergijos ir astmos ligų vystymąsi. Pagrindinį dėmesį įmonė skiria
biotechnologinių sprendimų diegimui sveikai žmogaus aplinkai kurti bei palaikyti ir problemų,
atsiradusių dėl cheminių antibakterinių priemonių naudojimo, eliminavimui bei sprendimui.
Lietuvoje gaminami produktai tiekiami Baltijos šalių, Skandinavijos rinkoms. Projekto metu buvo
atliekti moksliniai tyrimai, siekiant sukurti inovatyvius probiotinių bakterijų įkapsuliavimo ir
įmobilizavimo sprendinius. Atliekant tyrimus, kurie yra nauji ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu
mastu buvo bendradarbiaujama su Kauno technologijos universiteto mokslininkais. Šie tyrimai
leido sukurti mikro ir makro kapsulių technologijas, kurios leidžia ilgiau ir efektyviau išsaugoti
probiotinių bakterijų gyvybines funkcijas bei kokybinius parametrus. Projekto metu sukurta

technologija sulaukė tarptautinių kompanijų dėmesio, domimasi šio sprendinio komercializavimo
galimybėmis.
4. JEREMIE įgyvendinimas
Netaikoma
5. Informacija apie kryžminį finansavimą
Pagal 1 prioriteto 3 ir 4 uždavinius kryžminio finansavimo deklaruotinų išlaidų suma sudaro
0,63 mln. eurų, t. y. 0,10 proc. nuo visų 1 prioriteto deklaruotinų lėšų. Kryžminis finansavimas
buvo taikomas pagal priemonę „Inoklaster LT“ išlaidų eilutės „Metodikų ir kitų dokumentų
rengimas“ išlaidoms – tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų mokymų ir seminarų
programų rengimo išlaidoms.
6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui
Priemonė

Deklaruotinų išlaidų,
kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į
projektų vykdytojų
pateiktus mokėjimo
prašymus, suma
(eurais)

Sukurtų darbo vietų
skaičius

Išsaugotų darbo vietų
skaičius

Intelektas LT
Intelektas LT+

105.215.714
94.325.053,16

731
583

-

3 uždavinio priemonės darė tiesioginį teigiamą poveikį užimtumui. Prie šio poveikio
daugiausiai prisidėjo priemonės „Intelektas LT“ ir „Intelektas LT+“. Lentelėje informacija pateikta,
remiantis EAVP prieduose numatytų nacionalinių rodiklių pasiekimais 103 . Iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos iš viso sukurta 1 314 naujų ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo (kuris
tiesiogiai dalyvauja MTEP veiklose) darbo vietų.
Investicijų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą grąžos vertinimas104 kontrafaktinės
analizės metodu siekė nustatyti priemonės „Intelektas LT“ poveikį darbo vietų kūrimui. Statistiškai
reikšmingas poveikis užimtumui buvo nustatytas tik vieno iš kvietimų atveju.
4 uždavinio priemonės neturėjo tiesioginio poveikio užimtumui. Projektų įgyvendinimas
galėjo netiesiogiai prisidėti prie užimtumo didinimo, pvz., įdarbinant darbuotojus naujuose
klasteriuose ar mokslo ir technologijų parkuose. Įmonės, gavusios naudos iš dalyvavimo klasterio
veikloje ar konsultacijų mokslo ir technologijų parkuose taip pat galėjo dėl to augti ir kurti naujas
darbo vietas. Toks netiesioginis poveikis nebuvo fiksuojamas, todėl tikslių jo skaičių pateikti
negalima.
3.1.2.2. Svarbiausios problemos
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2015 m. gruodžio 9 d. metinėje kontrolės
ataskaitoje Nr. FA-P-80-1-35-1 „Valstybinio audito ataskaita dėl veiksmų programų,
įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo
103

Tiesiogiai dėl projekto įgyvendinimo sukurtos ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos (per 3 metus po
projekto įgyvendinimo).
104
MOSTA, „Investicijų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą grąžos vertinimas“, 2014.

strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistemos veikimo bei Europos
Komisijai 2014 m. deklaruotų išlaidų“ (Metinė kontrolės ataskaita pagal Reglamento Nr. 1083/2006
62 str.) nebuvo pateikta rekomendacijų, skirtų 1 prioriteto įgyvendinimui.

3.2. 2 prioritetas „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“
Už EAVP 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ (toliau – 2 prioritetas) įgyvendinimą buvo atsakinga Ūkio
ministerija. Įgyvendinant šį prioritetą buvo siekiama šių uždavinių:
1 uždavinys: padidinti įmonių produktyvumą (toliau – 1 uždavinys),
2 uždavinys: padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti verslumą (toliau – 2 uždavinys),
3 uždavinys: pagerinti smulkaus ir vidutinio verslo subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių (toliau – 3 uždavinys),
4 uždavinys: pritaikyti viešąsias teritorijas investicijoms pritraukti (toliau – 4 uždavinys).
Šių uždavinių siekiama įgyvendinant 14 priemonių: 7 priemonės konkurso būdu, 4 priemonės valstybinio planavimo būdu bei 3 priemonės
finansų inžinerijos būdu. Baigta įgyvendinti 1870 projektų.
14 lentelė. 2 prioriteto įgyvendinimo rezultatai turėjo įtakos kelių strateginio konteksto rodiklių pokyčiams
Rodiklis
Strategijoje nustatytas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
uždavinys 2015 m.
Lietuviškos kilmės prekių eksportas, išskyrus
60
52,9
54,2
55,7
59,6
60,2
60,5
60,5
59,5
61,0
rafinuotus naftos produktus (parduota kasybos,
karjerų eksploatavimo ir apdirbamosios
gamybos, išskyrus rafinuotus naftos produktus,
produkcijos ne Lietuvos rinkoje, procentais nuo
visos parduotos atitinkamos produkcijos)
Investicijų į pagrindinio kapitalo formavimą
30
28,6
26,0
17,9
16,9
18,5
17,4
18,5
18,9
20,8
dalis BVP struktūroje, proc.
Darbo našumas per darbo valandą, proc. nuo ES65
47,9
49,2
47,8
52
55,6
57,2
58,6
59,2
56,6
15 vidurkio
Informacija apie 2 prioriteto įgyvendinimo rezultatus ir jo įtaką nurodytų strateginio konteksto rodiklių pokyčiams pateikiama remiantis
uždavinių lygmens fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais.

3.2.1. Tikslų pasiekimas ir įgyvendinimo analizė
Informacija apie EAVP 2 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimą, pateikiama remiantis uždavinių fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių
pasiekimais.

A DALIS. STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU
15 lentelė. 1 uždavinys: Padidinti įmonių produktyvumą105
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

984, iš jų:
773
(MVĮ)

1236, iš
jų: 1065
(MVĮ)

1551, iš
jų: 1512
(MVĮ)

1787, iš
jų:
1509106
(MVĮ)

1753, iš
jų:
1454107
(MVĮ)

1753, iš jų:
1454(MVĮ)

Produkto rodikliai
Projektų, skirtų verslo
produktyvumui didinti,
įskaitant MVĮ
projektus, skaičius

Pasiekimas

0

0

606, iš jų:
484
(MVĮ)

737, iš
jų: 544
(MVĮ)

1300, iš jų:
1000
(MVĮ)

Tikslas
Pradinis taškas

0
Rezultato rodikliai

Pritraukta privačių
investicijų (mln.
eurų)108

Pasiekimas

0

0

44,20

85,6

152,46

208,90

264,80

360,31

562,78

Tikslas
Pradinis taškas

562,78
350

0

16 lentelė. 2 uždavinys: padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti verslumą
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

33

44

62

62

59

59

Produkto rodikliai
Verslo aplinkos
gerinimo projektų

105

Pasiekimas

0

0

6

12

Tikslas

Informacija apie stebėsenos rodiklius pateikiama remiantis EAVP ir Informacinės kompiuterinės sistemos (SFMIS2007) duomenimis.
MVĮ projektų skaičius sumažėjo, lyginant su 2013 m., dėl nutrauktų sutarčių.
107
Projektų skaičius sumažėjo, lyginant su 2014 m., dėl nutrauktų sutarčių.
108
Pareiškėjo indėlis į tinkamas ir netinkamas išlaidas (privatus įnašas).
106

45

Rodikliai
skaičius

109

Pradinis taškas

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

0

0

6

91

197

197

0
Rezultato rodikliai

Struktūrinių fondų
lėšomis paremtuose
inkubatoriuose
veikiančių įmonių
skaičius110

Pasiekimas

0

0

0

0

Tikslas
Pradinis taškas

130
0

17 lentelė. 3 uždavinys: pagerinti MVĮ priėjimą prie finansavimo šaltinių
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

2903

3757

4720

5266

6318

6318

Produkto rodikliai
Finansų inžinerijos
priemonėmis paremtų
SVV subjektų
skaičius111

Pasiekimas

Pasiekimas

422

1920

4000
0
NA

Tikslas
Pradinis taškas

109

0

Tikslas
Pradinis taškas

Dalinio palūkanų
kompensavimo
priemone paremtų
SVV subjektų skaičius

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

4418

4736

4736
3300

0

Paslaugų verslui struktūros išplėtojimas ir kokybės gerinimas. Rodiklio pasiekimai nurodyti pagal pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių.
ES struktūrinių fondų lėšos buvo skiriamos menų inkubatorių plėtrai. Menų inkubatorius – tai pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas – naudojantis
turima infrastruktūra (patalpos, įranga ir panašiai), sutelkti įvairių rūšių meno kūrėjus, jų grupes ir su menu susijusius verslus (kūrybinė industrija) plėtojančius asmenis vienoje
erdvėje ir taip sudaryti sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo darbus, pradėti nuosavą verslą, plėtoti su menu susijusius verslus, skatinti bendruomenę aktyviau
dalyvauti kultūriniame gyvenime.
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SVV subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė arba verslininkas, atitinkantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytas sąlygas. Finansų
inžinerijos priemonėmis paremtas SVV subjektas – SVV subjektas, kuriam finansinis tarpininkas pagal su SVV subjektu sudarytą sutartį išmokėjo bent dalį lėšų į SVV subjekto
sąskaitą arba investavo į akcinį kapitalą arba iš dalies akcinį kapitalą arba SVV subjektas, kurio paskolai suteikta garantija pagal garantijų fondo priemonę.
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Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

143

195,29

273,67

299,43

403,2

403,2

Rezultato rodikliai
Finansų inžinerijos
priemonėmis
pritrauktos privačios
investicijos (mln. eurų)

Pasiekimas

0

0

0,79

76,78

Tikslas
Pradinis taškas

300
0

18 lentelė. 4 uždavinys: pritaikyti viešąsias teritorijas investicijoms pritraukti
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

269,09

269,09

269,09113

362,17

795,47

795,47
450

0,09

200,42

202,63

202,63

202,63

202,63

Produkto rodikliai
Investicijoms paruoštų
viešųjų teritorijų plotas
(ha)112

Pasiekimas

0

0

0

43,74

Tikslas
Pradinis taškas

0

Rezultato rodikliai
Pritraukta privačių
investicijų (mln. eurų)

Pasiekimas

0

0

0

0,02

210

Tikslas
Pradinis taškas

0

B DALIS: FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS
19 lentelė. 2 prioriteto (Ūkio ministerija) finansinis įgyvendinimas (eurais)

112
113

Valstybei arba savivaldybei nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas ar teritorija, susidedanti iš keleto tokių žemės sklypų.
2012–2013 metais nebuvo naujų baigtų projektų, todėl rodiklis „Investicijoms paruoštų viešųjų teritorijų plotas“ (ha) liko nepakitęs.

Deklaruotinų išlaidų suma
Uždaviniai
Iš viso:
1 uždavinys
2 uždavinys
3 uždavinys
4 uždavinys
Iš viso:

536 294 771,22
65 285 368,94
282.057.406,23
48.847.836,98
932 485 383,37

Deklaruotas EK viešasis
įnašas
225.622.414,84
63.348.275,83
282.057.406,23
48.724.982,69
619.753.079,59

C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ

1 uždavinys
Įgyvendinant uždavinį „Padidinti įmonių produktyvumą“ buvo vykdomos 5 priemonės
konkurso būdu ir 1 priemonė valstybės planavimo būdu. Baigtas įgyvendinti 1791 projektas.
Projektų metu buvo skiriamos subsidijos verslo įmonėms technologijų atnaujinimui ir
diegimui, valdymo sistemų, vadybos metodų, informacinių technologijų diegimui, tiesioginių
užsienio ir vidaus investicijų pritraukimui, tarptautiškumui ir tarptautiniam žinomumui didinti.
Produkto rodiklių pasiekimas
Pasiektas ir viršytas produkto rodiklis „Projektų, skirtų verslo produktyvumui didinti,
įskaitant MVĮ projektus, skaičius“. Pasirašytos sutartys dėl 1753 (iš jų: 1454MVĮ), verslo
produktyvumui didinti skirtų projektų, kai numatyta pasiekti reikšmė buvo 1300 (iš jų 1000 MVĮ).
Rodiklis viršytas, kadangi vyravo mažesnės apimties projektai. Be to, įgyvendinant projektus
priemonėse buvo sutaupymų, kurie buvo skirti kitiems projektams įgyvendinti.
Rezultato rodiklių pasiekimas
Pasiektas ir viršytas rodiklis „Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų)“ (planas buvo –
350 mln. eurų, o pasiekta –562,78mln. eurų). Planas gerokai viršytas, nes projektų vykdytojai prie
projekto įgyvendinimo prisidėjo didesne dalimi nei buvo planuota.
Įgyvendinant 2 prioriteto 1 uždavinio priemones, Lietuvos įmonės buvo skatinamos žengti į
tarptautines rinkas, prioritetą teikiant Lietuvoje pagamintų produktų, priklausančių aukštesnę
pridėtinę vertę kuriančioms šakoms, integravimui į pasaulyje pirmaujančių kompanijų vertės
kūrimo grandinių aukštesnės grandies lygius arba Lietuvos įmonių, priklausančių tradiciniams
sektoriams tapimui savarankiškais „žaidėjais“, formuojančiais bei valdančiais tarptautiniu mastu
savo vertės kūrimo grandines. Todėl įmonių, gavusių finansavimą, eksportas padidėjo apie 62,66
proc., įmonių apyvarta išaugo 42,08 proc., darbo našumas – 29,03 proc.
2 prioriteto 1 uždavinio priemonės „Naujos galimybės“ įgyvendinimo metu parengta 680
įmonės įvaizdžio gerinimo priemonių, atlikti 655 užsienio rinkų tyrimai ir parengta 201 produkcijos
eksporto plėtros strategija ekonomikos sektoriams prisidėjo Lietuvos Respublikos 2009–2013 metų
eksporto plėtros strategijos uždavinio plėsti galimybes rasti naujų prekybos partnerių, aktyviau
skverbtis į naujas rinkas.
Gerosios praktikos pavyzdžiai
Projekto vykdytojas: Western Union Processing Lithuania, UAB
Projekto pavadinimas: „EUROC meistriškumo centro plėtra“
Skirtas finansavimas: 973,7 tūkst. eurų
Projekto įgyvendinimo metu, pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas, Western Union
sėkmingai išplėtė bendrojo paslaugų centro, teikiančio paslaugas kitoms Western Union grupės
įmonėms, veiklą Lietuvoje. Sukurta kvalifikuota žmogiškųjų išteklių bazė Lietuvoje užtikrino
Western Union paslaugų teikimo pajėgumų padidinimą. Projekto rezultatai – pritraukta 11 mln.
eurų privačių investicijų ir sukurta 215 naujų ilgalaikių darbo vietų.
Projekto vykdytojas: UAB „Statga“
Projekto pavadinimas: „Baldų ir prekybos įrangos metalinių dalių gamybos fabriko statyba
Šiaulių industriniame parke“
Skirtas finansavimas: 1.448,1 tūkst. eurų

Projektas baigtas įgyvendinti 2015 m. rugpjūčio 25 d. Projekto įgyvendinimo metu pastatytas
naujas gamybinis pastatas ir įdiegta moderni metalo apdirbimo įranga (Miltelinio dažymo linija,
dažymo linijos valdymo stotis, plieninių lakštų perforavimo įrenginys, plieninių lakštų pjovimo
lazeris). UAB „Statga“ Baltijos šalių metalinių vamzdžių apdirbimo paslaugų rinkos lyderis.
Gamina ergonominėmis savybėmis išsiskiriančius gaminius: daugiafunkcinius stalų stovus,
pagalbinius reikmenis, specialios paskirties baldus. Projekto rezultatai – pritraukta 6,03 mln. eurų
privačių investicijų, ir sukurta 40 naujų ilgalaikių darbo vietų (už sukurtas darbo vietas galutinai bus
atsiskaitoma 3 metai po projekto įgyvendinimo).
Investicijų poveikis
Eksportuojančių įmonių konkurencingumo ir pasirengimo eksportuoti skatinimas prisidėjo
prie Lietuvos Respublikos 2009–2013 metų eksporto plėtros strategijos uždavinio – sušvelninti
ekonomikos nuosmukio poveikį eksportuojančioms įmonėms, įgyvendinimo ir Lietuvos inovacijų
2010–2020 metų strategijos 1.5 uždavinio – plėtoti didelės pridėtinės vertės produktų ir paslaugų
eksportą ir verslo internacionalizaciją. 2 prioriteto 1 uždavinio priemonėmis remiami technologijų
inovacijų diegimo, pažangių valdymo ir vadybos sistemų diegimo ir tarptautinės rinkodaros
projektai prisidėjo prie Inovacijų versle 2009–2013 metų programos, 3 uždavinio, užtikrinti
finansinių paskatų inovacijoms versle prieinamumą ir įvairovę, įgyvendinimo.
ES struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimo114 metu buvo
atliktas atskirų priemonių kontrafaktinis poveikio vertinimas, kuris parodė, kad:
 priemonė „Lyderis LT“, pagal kurią buvo finansuojamas įmonių technologijų
atsinaujinimas ir diegimas, turėjo teigiamą poveikį (+ 12 proc.) įmonių apyvartos augimo tempui,
darbuotojų skaičiaus augimo tempui (+ 11 proc.), tačiau neturėjo teigiamo poveikio pelningumui;
 priemonė „Naujos galimybės“, pagal kurią buvo finansuojamas įmonės ir jos produkcijos
pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, neturėjo statistiškai reikšmingo poveikio
įmonių apyvartos augimo tempui, darbuotojų skaičiaus pokyčiams ir pelningumui. Tačiau tikėtina,
kad poveikis gali pasireikšti ilgesniame periode.
Vertinimo metu taip pat atlikta projektų vykdytojų apklausa, kuri parodė, kad priemonė „Everslas“ naudos gavėjų nuomone turi teigiamą poveikį pelningumui (+ 8 proc.), tačiau priemonės
„Procesas LT“ poveikis pagrindiniams įmonių rodikliams yra ribotas. Pagal priemonę „E-verslas“
buvo finansuojamas informacinių technologijų diegimas įmonėse, o pagal priemonę „Procesas LT“
– valdymo sistemų ir vadybos metodų diegimas įmonėse.
Poveikio konkurencingumui vertinimas 115 taip pat rodo, kad teigiami investicijų efektai,
tikėtina, išliks ir ateityje. Daugiau nei 55 proc. apklaustų įmonių, gavusių finansavimą veiklos
produktyvumo didinimui, nurodė, jog planuoja toliau investuoti į veiklos tobulinimą, o pagrindinės
investicijų sritys bus tęstinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir naujų įmonės veiklos valdymo
metodų ar sistemų diegimas. Įmonės taip pat yra pasirengusios investuoti į e. verslo iniciatyvų
diegimą bei esamų gamybos įrenginių modernizavimą.116
Šio uždavinio investicijos taip pat prisidėjo prie strateginių konteksto rodiklių kaitos. Tai
aptariama žemiau, nagrinėjant visų antro prioriteto uždavinių bendrą poveikį.
Apibendrinant, galima teigti, kad 2 prioriteto 1 uždavinys įgyvendintas sėkmingai. Jo
įgyvendinimo metu verslo įmonės atnaujino ir diegė naujas gamybos technologijas, valdymo
sistemas, vadybos metodus, informacinių technologijų sprendimus. Taip pat buvo remiamas jų
žinomumo tarptautiniu mastu didinimas bei TUI pritraukimas. Visai tai sudarė sąlygas augti įmonių
produktyvumui ir eksportui.
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BGI Consulting, ES struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas, Vilnius, 2014.
ESTEP, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumo vertinimas, 2015.
116
ESTEP, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumo vertinimas, 2015, p. 102-103.
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2 uždavinys
Įgyvendinant uždavinį „Padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti verslumą“
buvo vykdomos 2 priemonės konkurso būdu ir 2 priemonės valstybės planavimo būdu. Baigti
įgyvendinti 59 projektai.
Projektų metu buvo remiamas įmonių verslo pradžiai, verslo augimui, darbo vietų kūrimui,
užsienio rinkų plėtrai, TUI pritraukimui reikalingų paslaugų teikimas ir renginių organizavimas.
Taip pat buvo organizuojami informaciniai renginiai, skatinantys visuomenės verslumą, naujų SVV
subjektų steigimąsi ir plėtrą, verslo partnerystės tinklų susidarymą, franšizę. Taip pat buvo
investuojama į menų inkubatorių pastatų statybą, rekonstravimą ir įrengimą.
Produkto rodiklių pasiekimas
Pasiektas ir viršytas produkto rodiklis „Verslo aplinkos gerinimo projektų skaičius“. Buvo
planuojama įgyvendinti 45 verslo aplinkos gerinimo projektus, tačiau iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos buvo įgyvendintas 59 verslo aplinkos gerinimo projektas. Planuota rodiklio reikšmė
viršyta, nes įgyvendinti projektai buvo mažesnės apimties nei planuota, taip pat buvo perskirstomos
sutaupytos kitų projektų lėšos naujiems kvietimams. Rodiklio reikšmė sumažėjo palyginti su 2014
m., nes per 2015 m. buvo nutrauktos 2 projektų sutartys.
Rezultato rodiklių pasiekimas
Pasiektas rezultato rodiklis „Struktūrinių fondų lėšomis paremtuose inkubatoriuose
veikiančių įmonių skaičius“. Buvo planuojama, kad inkubatoriuose įsikurs 130 SVV subjektų. Iki
2016 m. vidurio 11 finansuotų inkubatorių įsikūrė 197 SVV subjektai. Kadangi šis rodiklis
matuojamas 3 metai po projekto pabaigos, o didelė dalis projektų buvo baigti įgyvendinti 2014 ar
2015 m., planuojama, kad menų inkubatoriuose įsikurs 300 SVV subjektų. Didžioji dalis
inkubatorių yra jau užimti. 4 inkubatoriai iš 11 buvo sukurti 2015 m. pab., todėl jų veiklos rezultatai
bus vėlesniais metais. Kai kurie inkubatoriai kviečiasi užsienio ar vietinius ekspertus konsultuoti
inkubuojamas įmones. Anksčiau savo veiklą pradėję inkubatoriai jau gauna pajamų, kurios padeda
užtikrinti inkubatoriaus gyvybingumą.
2 prioriteto 2 uždavinys tiesiogiai prisideda prie verslumo lygio Lietuvoje augimo. Dėl šio
uždavinio investicijų buvo įkurtos 1059 naujos įmonės. Taip pat, įgyvendinant 2 prioriteto 2
uždavinį, iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos įgyvendintos 6830 rinkodaros priemonės, konsultuoti
7825 verslo subjektai, įvertinta 13 šakų konkurencingumo didinimo veiksmų planų, 2019 įmonių
dalyvavo pareiškėjo organizuotuose renginiuose, 757 įmonės pasinaudojo pareiškėjo suteiktomis
ekspertinėmis paslaugomis, 1445 įmonių pasinaudojo atliktomis galimybių studijomis, 274 įmonės
dalyvavo tarptautinėse parodose, kontaktų mugėse, verslo misijose. Projektų veiklose dalyvavusiose
įmonėse sukurta arba išsaugota 1119 darbo vietų. Šios veiklos prisidėjo prie Lietuvos Respublikos
2009–2013 metų eksporto plėtros strategijos uždavinių – plėsti galimybes rasti naujų prekybos
partnerių, aktyviau skverbtis į naujas rinkas ir sukurti lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų
eksportui palankią aplinką.
Investicijų poveikis
Poveikio smulkiam ir vidutiniam verslui vertinimas parodė, kad priemonė „Asistentas 3“,
pagal kurią buvo teikiamos paslaugos SVV subjektams, reikšmingai prisidėjo prie įmonių
gyvybingumo, tarptautinio konkurencingumo, verslumo ir geros kokybės užsienio investicijų
pritraukimo. Pagal priemonę „Asistentas 1“ buvo finansuojamos paslaugos SVV subjektams, o
pagal priemonę „Asistentas 2“ – menų inkubatorių pastatų statyba, rekonstravimas ir įrengimas.
Intervencijos sušvelnino neigiamas ekonominės krizės pasekmes. Tikėtina, kad investicijų poveikis
pasireikš ilgesnėje perspektyvoje.117
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BGI Consulting, ES struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas, Vilnius, 2014.

Antro uždavinio investicijos taip pat prisidėjo prie strateginių konteksto rodiklių kaitos. Tai
aptariama žemiau, nagrinėjant visų antro prioriteto uždavinių bendrą poveikį.
Apibendrinant, galima teigti, kad 2 prioriteto 2 uždavinys įgyvendinamas sėkmingai,
palaipsniui didėja veikiančių įmonių gyvybingumas ir verslumas. 3 uždavinio priemonės taip pat
prisidėjo prie verslumo lygio augimo. 3 uždavinio priemonių poveikis pasireiškia greičiau, todėl yra
greičiau ir lengviau matomas, tuo tarpu 2 uždavinio priemonių poveikis pasireikš ilgesnėje
perspektyvoje.
Gerosios praktikos pavyzdžiai
Projekto vykdytojas: Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „LINPRA“
Projekto pavadinimas: „Lietuvos inžinerinės pramonės įmonių konkurencingumo
didinimas“
Skirtas finansavimas: 270,27 tūkst. eurų
Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „LINPRA“, vienydama mechatronikos,
elektrotechnikos, elektronikos ir panašias gamybos įmones bei susijusias mokslo ir mokymo
institucijas, sistemingai siekia didinti šio sektoriaus konkurencingumą ir internacionalizavimą. Apie
70 proc. sektoriaus produkcijos yra eksportuojama, todėl tolimesnis sektoriaus kuriamos pridėtinės
vertės augimas didžiąja dalimi priklauso nuo įmonių sėkmės užsienio rinkose. Kita vertus, užsienio
partneriai – tiekėjai ir pirkėjai – yra vienas pagrindinių inovacijų šaltinių Lietuvos įmonėms, todėl
įmonių integracija į pridėtinės vertės kūrimo grandines bei tarptautinius MTTP tinklus yra
svarbiausias konkurencingumo didinimo uždavinys. Šio projekto metu buvo organizuotas įmonių
dalyvavimas 9 aktualiausiose tarptautinėse parodose įvairiuose inžinerinės pramonės subsektoriuose
bei buvo suorganizuotas inžinerinės pramonės renginys Lietuvoje „Balttechnika 2013“. Taip pat
2014 m. suorganizuotas renginys „Mokslo ir inovacijų alėja“. Dalyvavimą parodose bei renginiuose
papildė narystė Europos inžinerinės pramonės asociacijoje ORGALIME. Tai leido asociacijai
visateisio nario teisėmis dalyvauti šios organizacijos darbo grupėse, renginiuose ir iniciatyvose
tarptautinės prekybos reguliavimo, verslo sąlygų gerinimo ir MTTP finansavimo bei inovacijų
skatinimo klausimais ir perimti ORGALIME narių gerąją patirtį. Projekto metu organizuotuose
renginiuose dalyvavo 90 Lietuvos įmonių, parodose dalyvavo 39 įmonės, tuo buvo sudarytos
sąlygos įmonių verslo plėtrai, eksporto, produkcijos apimčių didinimui, naujų darbo vietų kūrimui
bei esamų išsaugojimui. Praėjus 2 m. po projekto užbaigimo, sukurta arba išsaugota 1019 darbo
vietų (planuota 1000 darbo vietų, už rodiklio pasiekimus atsiskaitoma praėjus 3 metams po projekto
užbaigimo, todėl rodiklio reikšmė dar augs). Projektas prisidėjo prie 2 prioriteto 2 uždavinio,
kadangi projekto verslumo skatinimo veiklose dalyvavo daug įmonių, kurių eksporto rodikliai 44,3
proc. išaugo.

3 uždavinys
Įgyvendinant uždavinį „Pagerinti MVĮ priėjimą prie finansavimo šaltinių“ buvo vykdomos 3
priemonės finansų inžinerijos būdu.
Finansų inžinerijos priemonėms įgyvendinti buvo įsteigti du kontroliuojantieji fondai
(JEREMIE kontroliuojantysis fondas, INVEGOS fondas), atskirai įgyvendinama finansų inžinerijos
priemonė – „Garantijų fondas“ bei vykdoma visuotinės dotacijos priemonė „Dalinis palūkanų
kompensavimas“. Įgyvendinant priemones siekta gerinti SVV subjektų galimybes gauti išorinį
finansavimą. Tai daroma šiems fondams teikiant paskolas ir garantijas SVV subjektams,
investuojant į ankstyvosios vystymosi ir augimo stadijos SVV įmones, turinčias didelį augimo
potencialą. Uždavinys įgyvendintas sėkmingai. Visi produkto ir rezultato rodikliai pasiekti ir viršyti.

Produkto rodiklių pasiekimas
Pasiektas ir viršytas produkto rodiklis „Finansų inžinerijos priemonėmis paremtų SVV
subjektų skaičius“. Planuota paremti 4000 SVV subjektų, tačiau paremti 6318 SVV subjektai. Iš
viso 2007–2015 m. Lietuvoje vidutiniškai veikė 85 tūkst. SVV subjektų, taigi net 7,4 proc. jų
pasinaudojo finansų inžinerijos priemonėmis. 118 Pasiektas ir viršytas produkto rodiklis „Dalinio
palūkanų kompensavimo priemone paremtų SVV subjektų skaičius“. Dalinio palūkanų
finansavimo priemone paremta 4736 SVV subjektų, kai planuota paremti 3300. Tad priemone
pasinaudojo apie 5,6 proc. 2007–2015 m. veikusių SVV subjektų. Taigi, finansų inžinerijos
priemonių ir dalinio palūkanų kompensavimo priemonių mastas buvo didelis ir jomis pasinaudojo
sąlyginai didelis skaičius SVV subjektų.
Rezultato rodiklių pasiekimas
Pasiektas ir viršytas rezultato rodiklis „Finansų inžinerijos priemonėmis pritrauktos
privačios investicijos (mln. eurų)“. Priemonėms pavyko pritraukti 403,2 mln. eurų privačių
investicijų, kai planuota pritraukti 300 mln. eurų privačių investicijų. Užsibrėžtus rodiklius pasiekti
pavyko, nes finansų inžinerijos priemonės buvo patrauklios verslui. Viena pagrindinių to priežasčių
– santykinai nedidelė finansų inžinerijos priemonių administracinė našta pareiškėjams. Remiantis
ES struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimo rezultatais, galima
teigti, kad siekiant gauti subsidiją ir jos administravimui reikia 3-4 kartus daugiau resursų nei
finansų inžinerijos priemonėmis. Taip pat finansų inžinerijos priemonės įmonėms tapo ypač
aktualios per ekonominę krizę, kai verslas susidūrė su finansavimo problemomis.
Investicijų poveikis
Per JEREMIE kontroliuojantįjį fondą pradėtos įgyvendinti finansų inžinerijos priemonės
praplėtė SVV subjektų galimybes gauti išorinį finansavimą jų veiklos plėtrai. Per fondą pradėta
įgyvendinti pasidalintos rizikos paskolų priemonė leido sumažinti pasiūlos ir paklausos atotrūkį
finansų rinkoje, ypač finansų krizės metu. Pirmo nuostolio portfelinių garantijų paskoloms ir
portfelinių garantijų lizingui finansinė priemonė pagerino SVV subjektų galimybes gauti
finansavimą. Rizikos kapitalo priemonės ypač prisidėjo prie šios rinkos formavimosi ir
pradedančiųjų įmonių ekosistemos plėtros, taip pat buvo paskatinta verslo angelų investavimo
veikla. Rizikos kapitalo ir verslo angelų veiklą rekomenduojama ir toliau stiprinti, t. y. jai skirti ne
mažesnes lėšų apimtis negu 2007–2013 m. periode119 . Atsižvelgiant į šią rekomendaciją ir Verslo
finansavimo 2014–2020 metų ES fondų lėšomis išankstinio vertinimo (toliau – Išankstinis
vertinimas) rezultatus, naujuoju periodu rizikos kapitalo ir verslo angelų priemonėms bus skirta dar
daugiau lėšų, nei 2007–2013 m. periodu. Numatoma naujų rizikos kapitalo ir verslo angelų
priemonių įgyvendinimui skirti iki 97,7 mln. eurų ES fondų ir nacionalinių (grįžusių) lėšų.
JEREMIE kontroliuojančiojo fondo priemonės prisidėjo ir prie Inovacijų versle 2009–2013 metų
programos, 3 uždavinio – užtikrinti finansinių paskatų inovacijoms versle prieinamumą ir įvairovę –
įgyvendinimo ir Lietuvos inovacijų 2010–2020 m strategijos 3.4 uždavinio – didinti mažų ir
vidutinių įmonių prieinamumą prie įvairių finansavimo šaltinių įgyvendinimo.
Rizikos kapitalo Lietuvoje rinkos apžvalga rodo, kad120:
 Lietuvoje rizikos kapitalo rinka plėtojasi daugiausiai ES investicijų dėka. Be ES lėšų
rizikos kapitalo rinka nebūtų gyvybinga. ES kilmės investicijos sudaro net 69,3 proc. pritraukto
kapitalo.
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 Nuo 2010 iki 2016 m. įmonės, į kurias buvo investuotos JEREMIE rizikos kapitalo fondų
lėšos, sumokėjo 35,5 mln. eurų mokesčių, investavo 13,3 mln. eurų į MTEP, sukūrė 1300 naujų
darbo vietų (26 darbo vietos už 1 mln. eurų investiciją).
INVEGOS fondas buvo įsteigtas atsižvelgiant į sumažėjusią SVV subjektų kreditavimo
pasiūlą Lietuvoje ir siekiant paskatinti SVV subjektų kreditavimą (padidinti SVV subjektų
kreditavimo pasiūlą), sumažinti SVV subjektams dėl kreditavimo išaugusią finansinę naštą
trumpuoju laikotarpiu bei skatinti SVV subjektų plėtrą ir naujų SVV subjektų steigimąsi ilguoju
laikotarpiu. Per fondą įgyvendintos finansų inžinerijos priemonės didino finansinių šaltinių SVV
subjektams pasiūlą ir palengvino SVV subjektų kreditavimo finansinę naštą bei tuo pačiu užtikrino
investuotų kontroliuojančiojo fondo lėšų grąžą.
Poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas rodo, kad priemonė „Mažų kreditų
teikimas – 2 etapas“ turėjo poveikį įmonių gyvybingumui. Kreditai apsaugojo su laikinomis
likvidumo problemomis susidūrusias įmones nuo bankroto. Didžioji dalis kreditų buvo suteikti
apyvartinėms lėšoms, o ne naujoms investicijoms.
Šio uždavinio investicijos taip pat prisidėjo prie strateginių konteksto rodiklių kaitos. Tai
aptariama žemiau, nagrinėjant visų antro prioriteto uždavinių bendrą poveikį.
Apibendrinant, 2 prioriteto 3 uždavinio priemonės padidino MVĮ priėjimą prie finansavimo
šaltinių. Dėl šių priemonių Lietuvoje susikūrė ir pradėjo vystytis rizikos kapitalo rinka, sustiprėjo
pradedančiųjų įmonių kultūra, atsirado daugiau galimybių verslui gauti finansinių išteklių ir
pritraukti investicijų.
Gerosios praktikos pavyzdys
Kaip gerosios 3 uždavinio praktikos projektų pavyzdį galime įvardinti „Practica Capital“
fondo (kurio dalį sudaro JEREMIE kontroliuojančiojo fondo lėšos) investicijos į startuolį „Trafi“.
„Trafi“ kuria produktus viešojo transporto vartotojams ir augantiems miestams. Pagrindinis jų
produktas viešojo transporto maršrutų planavimo programėlė. Jos išskirtinės savybės – maršrutų
planavimas realiu laiku (tai yra naudojant informaciją apie tai, kur yra viešojo transporto priemonės
realiu laiku), maršrutų sudarymas remiantis save mokančiu ir nuolat tobulėjančiu algoritmu,
galimybė vartotojams kelti informaciją apie įvairius trikdžius ir kitą svarbią informaciją (šią
informaciją programos algoritmas filtruoja ir naudoja maršrutų sudarymui). Taip pat yra galimybė
naudoti programėlę be interneto ryšio. 121 „Trafi“ sulaukė dėmesio ne tik iš JEREMIE
kontroliuojančiojo fondo investuotojų, tačiau ir iš JAV investuotojų bei kitų investicinių fondų.
Įmonė plečiasi ir šiuo metu teikia paslaugas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Turkijoje, Rusijoje,
Indijoje, Taivane ir Brazilijoje. „Trafi“ programėlė taip pat buvo išrinkta oficialia Rio De Žaneiro
olimpinių žaidynių keliavimo programėle.

4 uždavinys
Įgyvendinant uždavinį „Pritaikyti viešąsias teritorijas investicijoms pritraukti“ valstybės
planavimo būdu buvo vykdoma 1 priemonė. Iki 2016 vasario mėn. buvo pasirašyta 16 finansavimo
ir administravimo sutarčių ir visos jos sėkmingai baigtos vykdyti.
Projektų metu buvo remiamos investicijos į pramoninių parkų inžinerinius tinklus ir
susisiekimo komunikacijas. Taip pat buvo investuojama į pramoninių parkų rinkodaros veiklas ir
šalies verslo sąlygų įvaizdžio gerinimą. Uždavinys įgyvendintas sėkmingai. Pasiektas ir viršytas
produkto rodiklis, o rezultato rodiklį tikimasi pasiekti praėjus šiek tiek laiko po projektų pabaigos.
Produkto rodiklių pasiekimas
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Pasiektas ir viršytas produkto rodiklis „Investicijoms paruoštų viešųjų teritorijų plotas
(ha)“. Investicijoms buvo paruošta 795,47 ha, kai planuota rodiklio reikšmė – 450 ha. Planuota
rodiklio reikšmė viršyta, nes 2011 m. buvo įkurtos naujos laisvosios ekonominės zonos (LEZ) N.
Akmenėje, Kėdainiuose, Marijampolėje, Panevėžyje bei Šiauliuose. Įkurtose LEZ buvo
investicijoms paruoštas viešųjų teritorijų plotas, į kurį pritrauktas 41 investuotojas, panaudojama
apie 22 proc. ploto.
Rezultato rodiklių pasiekimas
Pasiekta rezultato rodiklio „Pritraukta privačių investicijų“ reikšmė sudaro 96,49 proc. nuo
EAVP suplanuotos rodiklio reikšmės: iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos faktiškai pritraukta
202,63 mln. eurų, o EAVP suplanuota pritraukti 210 mln. eurų privačių investicijų. Sutartyse
suplanuota mažesnė šio rodiklio reikšmė nei pasiekta, nes įvykdžius viešuosius pirkimus išauga
projekto vertė arba susidaro netinkamos finansuoti išlaidos, kurios yra apmokamos projekto
vykdytojo ir įtraukiamos į šio rodiklio skaičiavimą. Kadangi už šio rodiklio pasiekimą yra galutinai
atsiskaitoma praėjus 5 metams po projekto užbaigimo, o projektai buvo baigti įgyvendinti 2013–
2014 metais, todėl per anksti vertinti, ar pasiekta EAVP numatyta rodiklio reikšmė.
Investicijų poveikis
Poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinime 122 teigiama, kad pagal šį uždavinį
finansuotai priemonei būdingas aukštas tikslų pasiekimo laipsnis, t. y. sudarytos sąlygos tiesioginių
užsienio investicijų (TUI) pritraukimui. Poveikio konkurencingumui vertinime teigiama, kad šio bei
kitų uždavinių poveikis TUI pritraukimui buvo didelis. Dėl „skirtos ES paramos 2007–2013 m. TUI
santykis su BVP buvo 15,78 proc. punkto didesnis, lyginant su scenarijumi be finansavimo, o
2007–2015 m. – 16,87 proc. punkto didesnis, lyginant su scenarijumi be finansavimo.“ 123 Tai
atitinka Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategijos uždavinį – skatinti tiesiogines užsienio
investicijas į didelės pridėtinės vertės produktus ir paslaugas. Pritrauktos TUI taip pat leido
Lietuvoje kurti naujas darbo vietas. Minėto vertinimo metu atliktoje apklausoje dalyvavusios
įmonės nurodė, kad priemonės lėšomis paremta infrastruktūra (pramoninei parkai, laisvosios
ekonominės zonos) buvo vienas iš veiksnių, paskatinusių jas investuoti Lietuvoje. Remiantis EAVP
priede numatytais papildomų rodiklių pasiekimais, paremta 10 pramoninių parkų, į Lietuvą
pritraukti 34 investuotojai.
Šio uždavinio investicijos taip pat prisidėjo prie strateginių konteksto rodiklių kaitos. Tai
aptariama žemiau, nagrinėjant visų antro prioriteto uždavinių bendrą poveikį.
Apibendrinant galima teigti, kad 2 prioriteto 4 uždavinys įgyvendamas sėkmingai – išaugus
investicijoms pritraukti paruoštų viešųjų teritorijų plotui, pavyko pritraukti daugiau užsienio ir
Lietuvos įmonių investicijų.
Gerosios praktikos pavyzdžiai
Projekto vykdytojas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Projekto pavadinimas: „Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra“
Skirtas finansavimas: 9.261,7 tūkst. eurų
Įgyvendinus projektą, Šiaulių pramoniniame parke įsikūrė įmonės vykdančios gamybą, savo
veikloje naudojančios naujas technologijas, kuriančios didelę pridėtinę vertę bei vartotojui
patrauklius produktus. Projekto metu paruošta investuotojams 132,90 ha teritorijos. Į Šiaulių
pramoninį parką buvo pritraukta 10,8 mln. eurų investicijų iš 3 investuotojų, dar 8 investuotojai
planuoja investuoti 15,23 mln. eurų (6 iš jų jau yra sudarę žemės nuomos sutartis).
Projekto vykdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija
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Projekto pavadinimas: „Marijampolės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros statyba.
I etapas“
Projektui skirtas finansavimas – 3.816 tūkst. eurai.
Projektu siekta skatinti verslo ir pramonės plėtrą Marijampolės savivaldybės teritorijoje,
padidinti Marijampolės savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių konkurencingumą, sukurti
daugiau naujų, aukštos kvalifikacijos reikalaujančių darbo vietų, paskatinti Marijampolės regiono
įmonių tarpusavio bendradarbiavimą bei sudaryti sąlygas įmonėms plėtoti savo verslą Marijampolės
savivaldybėje.
Projekto metu suprojektuota ir įrengta inžinerinė infrastuktūra suteikia galimybę
Marijampolės LEZ investuotojams panaudoti 47,11 ha teritorijos. Marijampolės LEZ pasiekė
pirmosios didesnės investicijos. Marijampolės LEZ įsikursianti Danijos kapitalo langų ir durų
gamintoja „Dovista“ per ateinančius ketverius metus planuoja investuoti iki 50 mln. eurų ir sukurti
apie 300 naujų darbo vietų, o ilgalaikėje perspektyvoje – pastatyti didžiausią gamybos kompleksą
Lietuvoje.
Visų prioriteto uždavinių poveikis strateginiams konteksto rodikliams
2 prioritetas reikšmingai prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio „Lietuviškos kilmės
prekių eksportas, išskyrus rafinuotus naftos produktus (parduota kasybos, karjerų
eksploatavimo ir apdirbamosios gamybos, išskyrus rafinuotus naftos produktus, produkcijos
ne Lietuvos rinkoje, procentais nuo visos parduotos atitinkamos produkcijos)“. Investicijos
prie šio rodiklio kaitos prisidėjo tiek tiesiogiai (skiriant finansavimą įmonėms ieškoti užsienio
partnerių ir didinti pardavimus užsienio rinkose), tiek netiesiogiai, investuojant į įmonių
produktyvumą ir konkurencingumą.
39 paveikslas. Pardavimas ir paslaugos (be PVM ir akcizo) ne Lietuvos rinkoje, proc. (Kasyba ir
karjerų eksplotavimas; apdirbamoji gamyba (be rafinuotų naftos produktų gamybos)) 2007–2015
m.

Eksporto vertė ir lietuviškos kilmės prekių eksporto rodiklis nuo 2007 m. augo ir (žr. 39
paveikslą) 2015 metais pasiekė 61 proc. (planuota reikšmė – 60 proc. 2015 m.). 2014 m. smukimas
sietinas su rugpjūčio mėn. Rusijoje įvestu draudimu importuoti lietuviškų prekių grupes.
2 prioritetas prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio „Investicijų į pagrindinio kapitalo
formavimą dalis BVP struktūroje (proc. nuo BVP)“. Intervencijos prie šio rodiklio prisidėjo
tiesiogiai (pvz., skatinant įmones investuoti į veiklos produktyvumo didinimą, skatinant TUI
augimą ir kt.). Poveikio konkurencingumui vertinime 124 nurodoma, kad šių investicijų poveikis
rodiklio kaitai buvo stiprus. Investicijos į bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą 2007–2013 m.
buvo 1,81 mlrd. eurų didesnės, nei būtų be ES investicijų. Vertinime taip pat teigiama, kad ES
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investicijų poveikis yra tvarus ir išsilaikys iki 2020 m. Tačiau artimiausiu metu suplanuotos rodiklio
reikšmės (30 proc.) pasiekti nepavyks. Taip yra dėl ilgalaikių neigiamų 2008 m. finansinės ir
ekonominės krizės pasekmių ir santykinai lėto ekonomikos atsigavimo. Be aptartų intervencijų
investicijos į pagrindinio kapitalo formavimą būtų kritusios stipriau. 2 prioriteto investicijos padėjo
sumažinti šį nuosmukį ir sudarė prielaidas tolesniam rodiklio kilimui.
40 paveikslas. Investicijų į pagrindinio kapitalo formavimą dalis BVP struktūroje (proc. nuo BVP)
2004–2015 m.

2 prioriteto intervencijos prisidėjo prie rodiklio „Darbo našumas per darbo valandą, proc.
nuo ES-15 vidurkio“ kaitos. Intervencijos prie našumo augimo prisidėjo tiesiogiai (pvz., skatinant
investicijas į našesnes technologijas, verslo procesus) ir netiesiogiai (pvz., pritrauktos kokybiškos
TUI taip pat turėtų prisidėti prie produktyvumo augimo).
41 paveikslas. Darbo našumas per darbo valandą 2007–2015 m., proc.125

Darbo našumas per darbo valandą nuo 2009 m. nuolat augo ir 2014 m. siekė 59,2 proc. ES-15
vidurkio. 2015 m. darbo našumas šiek tiek nurito (iki 56,6 proc. nuo ES-15 vidurkio), todėl
numatytos rodiklio reikšmės (65 proc. ES-15 vidurkio) pasiekti nepavyko. Tam įtakos turėjo darbo
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našumą trumpam sumažinusi finansinė ir ekonominė krizė bei neigiami darbo našumo pokyčiai
atskiruose ūkio sektoriuose. Poveikio konkurencingumui vertinime nurodoma, kad šio uždavinio
priemonės prisidėjo prie išaugusio darbo našumo. Makroekonometrinio modelio rezultatai
atskleidė, kad dėl ES finansavimo darbo našumas per valandą 2007–2013 m. buvo 0,3 eurų didesnis
nei būtų buvęs be ES finansavimo (darbo našumas 2013 m. šalyje buvo 10,6 eurų, kai be
finansavimo būtų buvęs 10,3 eurų). Tai taip pat pagrindžia ES struktūrinės paramos poveikio
smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimo metu atliktos finansavimą gavusių įmonių apklausos
rezultatai: apie 65 proc. apklaustų įmonių, gavusių finansavimą veiklos produktyvumui didinti,
teigė, jog dėl ES fondų lėšų darbo našumas išaugo. Taip pat šios priemonės leido įmonėms
susipažinti su vadybos sistemomis ir paskatino jomis naudotis. Tai turėtų duoti teigiamą poveikį
ilgesnėje perspektyvoje.
42 paveikslas. 2 prioriteto įgyvendinimas pagal VP suplanuotas ir panaudotas ES fondų lėšas
(eurais/proc., ES ir nacionalinės lėšos)
932 485 383
705 572 640
(133%)
(100%)

Suplanuota VP

Deklaruota

Įgyvendinti 2 prioriteto uždaviniams EAVP iš viso buvo suplanuota 705,6 mln. eurų ES fondų
ir nacionalinių lėšų. Deklaruota tinkamų išlaidų suma sudaro 932,5 mln. eurų. Taigi, lėšų
panaudojimas sudarė 133 proc. suplanuotos EAVP sumos, susidarė ženklus nacionalinių viešųjų ir
privačių lėšų perteklius, todėl rizikos prarasti 2 prioritetui skirtas lėšas nėra.
Prioriteto įgyvendinimo metu lėšos buvo perskirstomas tarp atskirų EAVP priemonių
atsižvelgiant į išorinius ir vidinius pokyčius (pvz.: 2008 m. prasidėjusi ekonomikos ir finansų krizė
– įmonėms suteiktos galimybės gauti paskolas, buvo skatinamos investicijos, 2014 m. Rusijos
paskelbtas embargas – papildomai skirtos lėšos įmonių eksporto perorientavimui į kitas rinkas,
poreikis dar labiau skatinti verslo vystymąsi regionuose – esant dideliam išsivystymo skirtumui tarp
didžiųjų miestų ir regionų skirta papildomai lėšų), taip keitėsi ir uždaviniams numatytos sumos
prioriteto ribose. Taip pat buvo perkelta dalis lėšų iš EAVP 1 prioriteto, kur priemonės buvo
įgyvendinamos lėčiau. Prioriteto priemonių įgyvendinimo sparta buvo pakankamai didelė, todėl
įgyvendinant priemones taip pat buvo naudojamasi ES fondų lėšų virškontraktavimo galimybe
atsižvelgiant į būsimus sutaupymus.
D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS
1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
2 prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui neutralus, nes
Ūkio ministerijos administruojamos priemonės nėra tiesiogiai skirtos vyrų ir moterų lygių
galimybių skatinimui.

2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
2 prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai yra neutralus, nes
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruojamos priemonės nėra tiesiogiai skirtos
informacinės visuomenės plėtrai. Įgyvendintas uždavinys prie informacinės visuomenės plėtros
galėjo prisidėti netiesiogiai – skatinant inovacinę kultūrą, verslumą ir pan.
3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
2 prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai teigiamas. Pareiškėjai, teikdami paraiškas
projektų finansavimui, turi pateikti išsamią informaciją apie projekto strateginį pobūdį ir svarbą
Lietuvos ekonomikos plėtrai: paaiškinti ir pagrįsti, kokią įtaką projektas turės pareiškėjo
atstovaujamos ar kitų susijusių pramonės šakų (sektorių) plėtrai, taip pat kaip projektas prisidės prie
socialinių ir aplinkosauginių aspektų.
Gerosios praktikos pavyzdys
Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos energijos gamyba“
Projekto pavadinimas: „Inžinerinės infrastruktūros įrengimas Kruonio pramoniniame parke,
esančiame Kruonio HAE teritorijoje (toliau – Kruonio pramoninis parkas)“
Skirtas finansavimas: 2,01 mln. eurų
Projekto tikslas – skatinti tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą į Kauno regioną, didinti
Kruonio pramoninio parko konkurencingumą regione ir patrauklumą užsienio investuotojams,
išplėtojant Kruonio pramoninio parko teritoriją, suprojektuojant ir įrengiant reikalingą infrastruktūrą
– susisiekimo komunikacijas, vandentiekio ir nuotekų tinklus. Pramoninio parko teritorijoje bus
vystomi stambūs ir regionus aptarnaujantys duomenų centrai, aukštųjų technologijų, aukštos
pridėtinės vertės gamybinio bei tiriamojo pobūdžio energetiniai ar kiti energijai imlūs investiciniai
projektai. Pramoninio parko teritorija itin patraukli aukšto lygio tarptautinėms investicijoms, nes
šalia jau yra išvystyta Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (toliau HAE) infrastruktūra: aukšto
patikimumo telekomunikacijos, elektros energijos tiekimas ir logistikos sistema. Pagrindinė
priežastis ribojusi galimybes įsteigti pramoninį parką šioje investicijoms patrauklioje teritorijoje
buvo neišplėtota inžinerinė infrastruktūra. Įgyvendinus pramoninio parko, išsidėsčiusio „Lietuvos
energijos gamyba“, AB valdomos Kruonio HAE teritorijoje, projektą buvo rekonstruota apie 5 km
kelių ir įrengta inžinerinė infrastruktūra (vandentiekis su vandens gręžiniais ir lietaus vandens
nuvedimo tinklai). Projekto metu suprojektuota ir įrengta inžinerinė infrastuktūra suteikia galimybę
Kruonio pramoninio parko investuotojams panaudoti 30 ha teritorijos, t. y. privažiuoti rekonstruotu
keliu prie investuotojams numatytos teritorijos, prisijungti prie geriamojo vandens tinklo ir lietaus
nuotekų kolektoriaus. Įgyvendintas projektas padidina Kruonio pramoninio parko patrauklumą
potencialių investuotojų tarpe ir padeda į Lietuvą pritraukti tiesiogines užsienio investicijas bei
sukurti naujas ilgalaikes darbo vietas, kuriančias didelę pridėtinę vertę.
4. JEREMIE įgyvendinimas
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu buvo įgyvendinamos finansų inžinerijos priemonės:
du kontroliuojantieji fondai (JEREMIE kontroliuojantysis fondas ir INVEGOS fondas) ir finansų
inžinerijos priemonė „Garantijų fondas“.
Vadovaujantis Reglamento. 1083/2006 nuostatomis, JEREMIE kontroliuojančiojo fondo
valdytoju buvo paskirtas Europos investicinis fondas (toliau –EIF). Trišalė sutartis dėl JEREMIE
kontroliuojančiojo fondo finansavimo tarp EIF, Ūkio ministerijos ir Finansų ministerijos pasirašyta

2008 m. spalio 1 d., kuri galios iki 2024 m. gruodžio 31 d. arba iki visiško įsipareigojimų pagal
sutartį įvykdymo.
JEREMIE kontroliuojančiojo fondo valdytojas (EIF), vadovaudamasis su JEREMIE
kontroliuojančiojo fondo priežiūros komitetu suderintomis finansų tarpininkų atrankos sąlygomis
bei laikydamasis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir
skaidrumo principų, atliko finansų tarpininkų atranką. Vadovaujantis vidinėmis procedūromis ir
atsižvelgiant į finansų inžinerijos priemonių sąlygas, atrinkti finansų tarpininkai (fondų valdytojai)
galutinius naudos gavėjus atrinko įvertinę jų pateiktus verslo planus ir projekto gyvybingumą.
Vadovaujantis tuo metu galiojusio Reglamento 1083/2006 44 straipsnio b dalies ii) punkto
nuostatomis INVEGOS fondo valdytoju buvo paskirta UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau
– INVEGA). Trišalė sutartis dėl INVEGOS fondo finansavimo tarp INVEGOS, Ūkio ministerijos ir
Finansų ministerijos pasirašyta 2009 m. balandžio 7 d., kuri galios iki visiško įsipareigojimų pagal
sutartį įvykdymo.
INVEGOS fondo valdytojas (INVEGA), vadovaudamasis su INVEGOS fondo priežiūros
komitetu suderintomis finansų tarpininkų atrankos sąlygomis bei laikydamasis lygiateisiškumo,
nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, atliko finansų
tarpininkų atranką (dėl priemonių „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas“, „Atviras kreditų fondas“
įgyvendinimo). Atrinkti finansų tarpininkai galutinius naudos gavėjus atrinko vadovaujantis
vidinėmis tvarkomis ir procedūromis bei atsižvelgiant į atitinkamos finansų inžinerijos priemonės
sąlygas.
Garantijų fondo priemonės valdytoju buvo pasirinkta ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, neskelbiamų derybų būdu
atrinkta UAB „Investicijų ir verslo garantijos“. Trišalė sutartis dėl Garantijų fondo finansavimo tarp
INVEGOS, Ūkio ministerijos ir Finansų ministerijos pasirašyta 2009 m. rugpjūčio 31 dieną.
Garantijų fondo sutartis galioja iki 2016 m. birželio 30 dienos. Nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2018 m.
gruodžio 31 d. finansų inžinerijos priemonė „Garantijų fondas“ bus įgyvendinama per INVEGOS
fondą.
INVEGA į Garantijų fondo portfelį traukė INVEGOS suteiktas garantijas finansų įstaigoms,
pasirašiusioms su INVEGA bendradarbiavimo sutartis dėl garantijų teikimo, vadovaudamasi
nustatytomis garantijų teikimo sąlygomis ir tinkamų garantijų kriterijais. Finansų įstaigos,
pasirašiusios su INVEGA bendradarbiavimo sutartis dėl garantijų teikimo, galutinius naudos
gavėjus atrinko vadovaujantis vidinėmis tvarkomis ir procedūromis.
JEREMIE kontroliuojančiojo, INVEGOS ir Garantijų fonduose galutiniai naudos gavėjai
atitinka Reglamento 1083/2006 44 straipsnio ir Reglamento 1828/2006 43 straipsnio 1 dalies ir 45
straipsnio nuostatas.
JEREMIE kontroliuojantysis fondas įgyvendino tris priemones:
 Bendrai su verslo angelais investuojančio fondo finansinis instrumentas, kuriam skirta 8
mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų ir grįžusių lėšų, iš kurių 6,69 mln. eurų sudaro ES struktūrinių
fondų lėšos. 2010 m. įsteigtas bendrai investuojantis „Verslo angelų fondas I“ kartu su privačiais
investuotojais („verslo angelais“) dalinasi sukauptomis žiniomis bei patirtimi, padėdami įmonėms
tobulinti verslo valdymo įgūdžius ir sėkmingai veikti ilgalaikėje perspektyvoje. Iki 2015 m.
gruodžio 31 d. „Verslo angelų fondas I“ pasirašė 27 investicijų sutartis. Iš viso bendra šių
investicijų sutarčių vertė (kartu su „verslo angelais“) siekė 13,54 mln. eurų.
 Rizikos kapitalo fondo finansinis instrumentas, kuriam skirta 31,5 mln. eurų ES
struktūrinių fondų lėšų ir grįžusių lėšų, iš kurių 19,2 mln. eurų sudaro ES struktūrinių fondų lėšos.
2010 m. įsteigti du rizikos kapitalo fondai: KŪB „Lithuania SME Fund“ („BaltCap“) ir KŪB
„LitCapital I“, investuojantys į dideliu augimo potencialu pasižyminčias Lietuvos SVV įmones,
kartu pritraukiant ne mažiau kaip 30 proc. privačių investuotojų lėšų. Iki 2015 m. gruodžio 31 d.
„Lithuania SME Fund“ atliko 9 investicijas, bendra investicijų vertė (kartu su privačiomis
investicijomis) siekė 12 mln. eurų. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. KŪB „LitCapital I“ atliko 8
investicijas, kurių vertė (kartu su privačiomis investicijomis) siekė 13,14 mln. eurų.

 Pradinės stadijos rizikos kapitalo ir rizikos kapitalo fondų finansinis instrumentas, kuriam
skirta 17 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų ir grįžusių lėšų, iš kurių 11,98 mln. eurų sudaro ES
struktūrinių fondų lėšos. Ši priemonė apima atskirus Pradinės stadijos rizikos kapitalo ir Rizikos
kapitalo fondus, kuriuos valdo vienas fondo valdytojas („Practica Capital“). Pradinės stadijos
rizikos kapitalo fondas teikia išimtinai pradinės stadijos rizikos kapitalą (iki 200 tūkst. eurų per 3
m.), o Rizikos kapitalo fondas – pradinės stadijos, pradinį ir plėtros kapitalą (iki 1,5 mln. eurų per
12 mėn.). Iki 2015 m. gruodžio 31 d. „Practica Capital“ pradinės stadijos rizikos kapitalo fondas
atliko 31 investiciją, bendra investicijų vertė (kartu su privačiomis investicijomis) siekė 5,05 mln.
eurų. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. „Practica Capital“ rizikos kapitalo fondas atliko 12 investicijų,
bendra investicijų vertė (kartu su privačiomis investicijomis) siekė 9,59 mln. eurų. 2015 m.
pabaigoje Pradinės stadijos rizikos kapitalui buvo papildomai skirta 2 mln. eurų nacionalinių lėšų
(grįžusių ir grįšiančių JEREMIE kontroliuojančiojo fondo lėšų).
Atsižvelgiant į rizikos kapitalo priemonių specifiką, bendra lėšų suma, reikalinga JEREMIE
kontroliuojančiojo fondo veiklai vykdyti, viso sudaro 69,3 mln. eurų, todėl, vadovaujantis Grįžusių
ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašu 126 buvo priimtas sprendimas dalį į JEREMIE
kontroliuojantįjį fondą grįžusių ir grįšiančių lėšų, iš viso 27,33 mln. eurų, palikti tame pačiame
kontroliuojančiame fonde esamiems įsipareigojimams ir valdymo išlaidoms dengti.
Nuo JEREMIE kontroliuojančiojo fondo įgyvendinimo pradžios iki 2015 m. gruodžio 31 d.
buvo gauta 22.397,72 eurų palūkanų suma, kuri buvo panaudota JEREMIE kontroliuojančiojo
fondo valdytojo valdymo išlaidoms ir mokesčiui apmokėti.
INVEGOS fondas įgyvendino keturias finansų inžinerijos priemones, skirtas SVV subjektų
finansavimo prieinamumui pagerinti ir Lietuvos ekonomikos konkurencingumui didinti, kurioms
buvo skirtos ES struktūrinių fondų lėšos: „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas“, „Atviras kreditų
fondas“, „Pasidalintos rizikos paskolos“ ir „Pirmo nuostolio portfelinės garantijos paskoloms ir
portfelinės garantijos lizingui“.
 Priemonės „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas“ paskirtis – teikti lengvatines paskolas SVV
subjektų plėtrai iki 101.367 eurų. Priemonei buvo skirta 27,51 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų.
Kadangi priemonės lėšas finansiniai tarpininkai skolino pakartotinai (kreditų grąžintos lėšos buvo
skolinamos antrą kartą) iki priemonės įgyvendinimo pabaigos, t. y. 2014 m. gruodžio 31 d., buvo
išskolinta 186 proc. priemonei skirtų lėšų. Per priemonės įgyvendinimo laikotarpį iš priemonei
skirtų lėšų 905 SVV subjektams buvo išmokėta 51,23 mln. eurų (iš kurių 27,51 mln. eurų ES
struktūrinių fondų lėšų).
 Priemonės „Atviras kreditų fondas“ (toliau – AKF) paskirtis – teikti paskolas SVV
subjektų plėtrai iki 0,43 mln. eurų. Priemonei skirta 57,06 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų ir
11,75 mln. eurų nacionalinių lėšų (grįžusių ir grįšiančių INVEGOS fondo lėšų). Per priemonės
įgyvendinimo laikotarpį iki 2015 m. pabaigos SVV subjektams buvo suteikta 613 paskolų 81,44
mln. eurų bendrai paskolų sumai, kurioje ES struktūrinių fondų lėšų suma sudarė 57,06 mln. eurų
bei 1,8 eurų palūkanų, priskirtinų ES struktūriniams fondams, suma. Teikiant paskolas pagal šią
priemonę, finansiniai tarpininkai turi prisidėti ne mažiau nei 25 proc. savų lėšų – tokiu būdu per
priemonės įgyvendinimo laikotarpį pritraukta 19,6 mln. eurų privačių investicijų.
 Pagal „Pasidalintos rizikos paskolų“ priemonę teikiamos iki 4,78 mln. eurų paskolos
investicijoms, apyvartinėms lėšoms papildyti, jei dėl tokio finansavimo plečiama SVV subjekto
veikla. Teikiant tokią paskolą, finansiniai tarpininkai turi prisidėti bent 50 proc. savo lėšų.
Priemonei skirta 88,03 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų, 9,7 mln. eurų palūkanų, priskirtinų ES
struktūriniams fondams, ir 16,23 mln. eurų nacionalinių lėšų (grįžusių ir grįšiančių INVEGOS
fondo lėšų). Iki 2015 m. gruodžio 31 d. pagal šią priemonę SVV subjektams buvo skirtos 1024
paskolos 206,35 mln. eurų bendrai paskolų sumai (kartu su finansinių tarpininkų dalimi).
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 791 „Dėl Įgyvendinant finansų inžinerijos
priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 Priemonė „Pirmo nuostolio portfelinių garantijų paskoloms ir portfelinių garantijų
lizingui“ skirta paskatinti SVV kreditavimą, garantuojant iki 80 proc. paskolos ar lizingo sumos ir
taip sumažinant SVV subjektams kliūtis gauti finansavimą, kai trūksta užstato. Priemonei FLPG
skirta 13,02 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų ir 6,98 mln. eurų nacionalinių lėšų (grįžusių ir
grįšiančių INVEGOS fondo lėšų). Iki 2015 m. pabaigos į garantuotą portfelį buvo įtrauktos 855
SVV paskolų ir lizingo sutartys (iš jų – 278 lizingo sutartys), paremti 607 SVV subjektai. Iki 2015
m. gruodžio 31 d. bendra portfelinių garantijų (toliau – FLPG) paskolų ir lizingo sandorių suma
sudarė 100,28 mln. eurų, iš jų pagal FLPG paskolų ir lizingo sandorių sutartis išmokėta 95,39 mln.
eurų.
Vadovaujantis Grįžusių ir grįšiančių lėšų aprašu, buvo priimti sprendimai INVEGOS fondo
grįžusias ir (ar) grįšiančias lėšas toliau naudoti tame pačiame kontroliuojančiajame fonde šioms
finansų inžinerijos priemonėms įgyvendinti ir INVEGOS valdymo išlaidoms kompensuoti: iki 26
mln. eurų priemonei „Dalyvavimas Baltijos inovacijų fonde“, iki 6,98 mln. eurų FLPG priemonei,
iki 16,23 mln. eurų FRSP priemonei, iki 11,75 mln. eurų AKF priemonei, iki 23,8 mln. eurų
priemonei „Garantijų fondas 2“, iki 102 mln. eurų priemonei „Atviras kreditų fondas 2“, iki 13,8
mln. eurų priemonei „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I“ ir iki 11 mln. eurų priemonei „Koinvesticinis fondas“ įgyvendinti, o INVEGOS fondo valdymo išlaidoms kompensuoti skirta iki
13,22 mln. eurų. Be to, buvo priimtas sprendimas dalį INVEGOS fondo grįžusių lėšų, t. y. 1,49 mln.
eurų, naudoti visuotinės dotacijos priemonei „Dalinis palūkanų kompensavimas“ įgyvendinti ir
administruoti.
Nuo INVEGOS fondo įgyvendinimo pradžios iki 2015 m. gruodžio 31 d. buvo gauta 10,51
mln. eurų palūkanų suma, iš jos 9,73 mln. eurų buvo panaudoti INVEGOS fondo FRSP priemonės
įgyvendinimui, 0,78 mln. eurų buvo panaudoti INVEGOS fondo valdytojo valdymo kaštams
kompensuoti, o 1,8 eurų buvo panaudoti INVEGOS fondo priemonės AKF įgyvendinimui.
Garantijų fondo paskirtis – užtikrinant priemonės valdytojo INVEGOS įsipareigojimų
finansų įstaigoms dalinį įvykdymą, sudaryti galimybes SVV subjektams pasinaudoti teikiamomis
garantijomis, tokiu būdu padidinti SVV kreditavimo pasiūlą ir pagerinti prieinamumą prie
finansavimo šaltinių. Iš Garantijų fondo lėšų kompensuojama 80 proc. INVEGOS suteiktų ir į
Garantijų fondo portfelį įtrauktų garantijų išmokų. Viso per priemonės įgyvendinimo laikotarpį iki
2015 m. rugsėjo 30 d. į garantijų portfelį buvo įtrauktos 3089 nustatytus kriterijus atitinkančios
garantijos, kurių garantuotų paskolų suma sudarė 378,42 mln. eurų.
Nuo Garantijų fondo priemonės įgyvendinimo pradžios iki 2015 m. gruodžio 31 d. buvo gauta
3,14 mln. eurų palūkanų suma, kuri priskirta prie lėšų, skirtų Garantijų fondo priemonei
įgyvendinti. Grįžusių lėšų per Garantijų fondo priemonę iki šiol nėra. Į Garantijų fondo priemonę
grįžus lėšoms, jos toliau bus naudojamos vadovaujantis Grįžusių ir grįšiančių lėšų aprašo
nuostatomis.
Atsižvelgiant į rinkos poreikį, 2011 m. JEREMIE kontroliuojančiojo fondo priežiūros
komitetas priėmė sprendimą sumažinti JEREMIE kontroliuojančiojo fondo dydį 40 mln. eurų suma,
o 2013 m. pab. INVEGOS fondo priežiūros komitetas nutarė sumažinti INVEGOS fondo dydį
12,46 mln. eurų suma. Minėtos lėšos buvo perskirstytos kitoms populiaresnėms priemonėms.
Ūkio ministerija, Finansų ministerija, EIF ir INVEGA 2012 m. gruodžio 28 d. pasirašė teisių
ir įsipareigojimų perleidimo sutartį, pagal kurią nuo 2013 m. sausio 1 d. INVEGA perėmė
JEREMIE kontroliuojančiojo fondo paskolų ir portfelinių garantijų paskoloms ir lizingui priemonių
valdymą, JEREMIE kontroliuojančiajam fondui paliekant rizikos kapitalo priemonių valdymą.
JEREMIE kontroliuojantysis fondas, INVEGOS fondas ir priemonė „Garantijų fondas“ buvo
finansuojami šio uždavinio lėšomis ir kitais šaltiniais. 2015 m. pab. JEREMIE kontroliuojančiajam
fondui buvo skirta – 41.974.513,44 eurų, INVEGOS fondui – 186.503.243,74 eurų, o finansų
inžinerijos priemonei „Garantijų fondas“ – 37.360.982,39 eurų Europos regioninės plėtros fondo
lėšų (100 proc.). Visos šios skirtos lėšos buvo panaudotos. Taip pat visiems fondams pavyko
pasiekti ir net viršyti suplanuotus pasiekti rezultato ir produkto rodiklius.

Kapitalizuotų palūkanų normos subsidijos ir garantijos mokesčio subsidijos 2007–2013 m.
programavimo laikotarpiu įgyvendinant finansų inžinerijos priemones nebuvo teikiamos.
2012 m. sausio mėn. INVEGOS fondo valdytojas (INVEGA) Lietuvos Respublikos Bankų
įstatymo ir Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka yra pateikęs BAB
banko SNORAS bankroto administratoriui kreditorinį reikalavimą dėl INVEGOS fondo laikomų
lėšų (lėšos banko sąskaitoje 20,879 mln. eurų) ir suteiktos ilgalaikės paskolos pagal priemonę AKF
(1,705 mln. eurų) BAB banke SNORAS bei už šias lėšas priskaičiuotų, bet nesumokėtų palūkanų
(0,005454 mln. eurų). Pateiktas kreditorinis reikalavimas, t. y., 22,589 mln. eurų, atitinka
INVEGOS fondo laikomų lėšų BAB banke SNORAS bei už jas priskaičiuotų ir nesumokėtų
palūkanų sumą, sumažinus ją draudimo išmoka, kuri buvo gauta iš VĮ „Indėlių ir investicijų
draudimas“.
Įšalusių lėšų BAB bankas SNORAS detalizavimas:
INVEGOS FONDAS
ATVIRAS KREDITŲ
FONDAS (AKF)

ĮŠALUSIOS LĖŠOS, EUR

MAŽI KREDITAI - 2
ETAPAS (MK)

BANKO SĄKAITOS
LIKUTIS

BAB Snoras
Struktūrinių lėšų likutis pagal priemones

1.710. 059

-

12.851.401

Iš jų piniginis įnašas

1.704.605

8.362.730

Iš jų palūkanos

5.454

4.48. 671

Grįžusių lėšų likutis

-

-

8.027.273

Iš jų grįžusios lėšos pagal priemonių sutartis

6.335.006

Iš jų palūkanų nuo grįžusių lėšų

1.692.267

Lėšos, pasiekusios SVV
IŠ VISO

1.704.605

-

-

1.710.059

-

20.878.674

2013 m. vasario 18 d. Lietuvos Banko valdybai BAB Ūkio banką pripažinus nemokiu ir
visam laikui atšaukus banko veiklos licenciją, 2013 m. gegužės 2 d. Kauno apygardos teismui
iškėlus bankroto bylą BAB Ūkio bankui, INVEGA Lietuvos Respublikos Bankų įstatymo ir
Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka pateikė BAB Ūkio banko bankroto
administratoriui kreditorinį reikalavimą 13,662 mln. eurų (iš jų 6,063 mln. eurų pagal AKF sutartį ir
7,599 mln. eurų pagal MK2 sutartį) sumai dėl banko negrąžintų bankui suteiktų tikslinių paskolų
lėšų INVEGOS fondo remiamoms priemonėms finansuoti bei už šias lėšas priskaičiuotų, bet
nesumokėtų palūkanų. BAB Ūkio bankas įsipareigojimai pagal 2 suteiktas tikslines paskolas (AKF
sutartį ir MK2 sutartį) yra užtikrintos 2 maksimalaus sąlyginio įkeitimo sutartimis. Šie įkeitimo
sandoriai sudaryti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, patvirtinti notaro ir įregistruoti
Hipotekos registre. Bankroto bylą nagrinėjantis Kauno apygardos teismas savo nutartimi (2014 m.
birželio 25 d. nutartis) patenkino INVEGOS reikalavimą ir pripažino INVEGOS kreditorinius
reikalavimus BAB Ūkio banko atžvilgiu užtikrintais įkeitimais. Remiantis banko bankroto
procedūromis, įkeitimu užtikrinti reikalavimai pirmiausiai tenkintini iš pajamų, gautų realizavus
įkeistą turtą (įkeistas lėšas ir įkeistas turtines teises). Apeliacinis teismas atmetė BAB Ūkio banko
administratoriaus pateiktą apeliacinį skundą ir paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo nutartį.
2015 m. birželio 26 d. Kauno apygardos teismo nutartimi buvo leista iš įkeisto turto gautomis
lėšomis patenkinti dalį kreditinio reikalavimo, t. y. 7.139.687 eurus, o 2015 m. lapkričio 27 d.
Kauno apygardos teismo nutartimi finansinis reikalavimas sumažintas iki 6.521.968 eurų. 2016 m.
gruodžio 12 d. Kauno apygardos teismas leido patenkinti 1.000.000 eurų įkeitimo dalį, o 2016 m.
gruodžio 27 d. ši suma buvo pervesta į INVEGOS fondo banko sąskaitą. Po šios nutarties
patenkinimo kreditorinis reikalavimas sumažintas iki 5.521.968 eurų.

Įšalusių lėšų BAB Ūkio bankas detalizavimas:

INVEGOS FONDAS
ATVIRAS KREDITŲ
FONDAS (AKF)

ĮŠALUSIOS LĖŠOS, EUR

MAŽI KREDITAI - 2
ETAPAS (MK)

BANKO SĄKAITOS
LIKUTIS

BAB Ūkio bankas
Struktūrinių lėšų likutis pagal priemones
Iš jų piniginis įnašas

2.450.608

Lėšos, pasiekusios SVV
IŠ VISO

-

3.002.781

2.418.751

Iš jų palūkanos

3.071.360

31. 857

68.579

-

2.418.751

3.002.781

-

2.450.608

3.071.360

-

Bendra įšalusių INVEGOS fondo struktūrinių lėšų suvestinė:
INVEGOS FONDAS
ĮŠALUSIOS STRUKTŪRINĖS
ATVIRAS KREDITŲ
MAŽI KREDITAI - 2
LĖŠOS, EUR
FONDAS (AKF)
ETAPAS (MK)

BANKO SĄKAITOS
LIKUTIS

BAB Snoras
Struktūrinių lėšų likutis pagal priemones

1.710.059

-

12.851.401

Iš jų piniginis įnašas

1.704.605

8.362.730

Iš jų palūkanos

5.454

4.488.671

Lėšos, pasiekusios SVV

1.704.605

-

-

BAB Ūkio bankas
Struktūrinių lėšų likutis pagal priemones
Iš jų piniginis įnašas

2.450.608
2.418.751

Iš jų palūkanos

Lėšos, pasiekusios SVV

4.160.668

-

3.002.781
31. 857

2.418.751

IŠ VISO

3.071.360

68.579

-

3.002.781

-

3.071.360

12.851.401

20 lentelė. JEREMIE įgyvendinimas
Finansų
inžinerijos
projekto
pavadinimas

Taikomas instrumentas

1

2

1 projektas
JEREMIE
kontroliuojantysis Rizikos kapitalo fondai;
bendrai su verslo angelais
fondas
investuojantis fondas;
pradinės stadijos rizikos
kapitalo ir rizikos kapitalo
fondas

2 projektas
INVEGOS
fondas

3 projektas
Garantijų fondas

127

Projekto vertė,
nurodyta projekto
administravimo ir
finansavimo
sutartyje (ES lėšų
suma)

Panaudotos
(deklaruotinos) lėšos

Skirta galutiniams
finansų inžinerijos
priemonių naudos
gavėjams (SVV)127
Proc. nuo
ES lėšų
skirtos
suma
sumos

ES lėšų
suma

Proc. nuo
skirtos
sumos

3

4

5=4/3*100

6

7=6/3*100

41.974.513,44

41.974.51
3,44

100

41.974.513,
44

100

Paskolų priemonės –
mažų kreditų schema,
atviras kreditų fondas,
pasidalintos rizikos
priemonė; portfelinės
garantijos, portfelinės
garantijos lizingui

186.503.243,74

Garantijos

37.360.982,39

186.503.24
3,74

37.360.98
2,39

100

100

186.503.243,
74

378.416.381

Rodiklių pasiekimai

Rodiklio pavadinimas

Suplanuota
pasiekti

Pasiekta

8

9

10

Produkto rodiklis
Finansų inžinerijos
priemonėmis paremtų SVV
subjektų skaičius

100

1013

Rezultato rodiklis
Finansų inžinerijos
priemonėmis pritrauktos
privačios investicijos (mln.
eurų)
Produkto rodiklis
Finansų inžinerijos priemonėmis
paremtų SVV subjektų skaičius
Rezultato rodiklis

61

87

17,05

18,04

2225

3142

Finansų inžinerijos priemonėmis
pritrauktos privačios investicijos
(mln.eurų)129
Produkto rodiklis
Finansų inžinerijos priemonėmis
paremtų SVV subjektų skaičius
Rezultato rodiklis

229,48
(193,1)

1300

3089

Finansų inžinerijos priemonėmis
pritrauktos privačios investicijos
(mln.eurų)

112,95

191,7

Nurodoma iš ES lėšų išduotų paskolų, investuoto rizikos kapitalo vertė, paskolų, kurioms išduotos garantijos vertė.
Duomenis pateikiami, remiantis Garantijų fondo, INVEGOS fondo, JEREMIE kontroliuojančiojo fondo Priežiūros komitetų patvirtintų metinių ataskaitų duomenimis.
129
Nuo bendros priemonėms skirtos lėšų sumos pritrauktų privačių investicijų rodiklis, numatytas sutartyje, siekia 229,48 mln. eurų, tačiau nustatant rodiklį tik nuo priemonėms
skirtų ES struktūrinių fondų lėšų (įskaitant palūkanas), buvo numatyta pritraukti 193,1 mln. eurų privačių investicijų.
128

128

193,46

5. Informacija apie kryžminį finansavimą
Pagal 2 prioritetą kryžminio finansavimo deklaruotinų išlaidų suma sudaro 0,25 mln. eurų, t. y. 0,03 proc. nuo visų 2 prioriteto deklaruotinų lėšų.
Kryžminis finansavimas buvo taikomas pagal priemonę „Asistentas-3“ šios priemonės veikloms:
 projektą administruojančių ir vykdančių asmenų, kitų projekto dalyvių mokymų organizavimo paslaugų pirkimas;
 metodikų ir kitų dokumentų rengimas.
Kryžminimo finansavimo išlaidos pagal priemonę „Asistentas-3“ negali viršyti 50 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų.
6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui
Priemonė

Deklaruotinų išlaidų,
kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į
projektų vykdytojų
pateiktus mokėjimo
prašymus, suma
(eurais)

Sukurtų darbo vietų
skaičius

Išsaugotų darbo vietų
skaičius

E-verslas LT
Naujos galimybės
Invest LT+
Invest LT-2
Asistentas-1
Asistentas-4

29.782.143,32
53.451.257,01
94.898.997,72
149.847.444,4
5.351.659,16
2.829.254,87

1298130
1365
2512,83
1318,33131
4250132
584133

-

2 prioriteto 1 uždavinio poveikis užimtumui buvo teigiamas. Šio uždavinio priemonėmis buvo remiamos tiesioginės vidaus ir užsienio
investicijos į didelės pridėtinės vertės gamybos ir didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą. Nauji verslo subjektai ir besiplečiantis
verslo subjektai kūrė darbo vietas, taip prisidėdami prie užimtumo didinimo. Dalis šio uždavinio priemonių buvo skirta tarptautiškumui ir tarptautiniam
žinomumui didinti bei informacinių technologijų diegimui įmonėse. Tai padidino įmonių eksportą ir apyvartą, todėl jos turėjo samdyti naujus
130

Projekto įgyvendinimo metu sukurtos ir ne mažiau kaip metai po projekto įgyvendinimo pabaigos išlaikytos darbo vietos ir (arba) išsaugotos darbo vietos.
Sukurtos ilgalaikes darbo vietos – su investicijomis susijusios veiklos sukurtos ilgalaikes darbo vietos, įskaitant ilgalaikes darbo vietas, sukurtas padidėjus dėl investicijų
atsiradusiu pajėgumu naudojimui. Sukurtos ilgalaikes darbo vietos turi būti išlaikytos ne mažiau kaip penkerius metus.
132
Įmonėse, kurios dalyvavo pagal šią priemonę įgyvendintų projektų veiklose, sukurtos arba išsaugotos darbo vietos
133
Įmonėse, kurios pasinaudojo pagal šią priemonę įgyvendintų projektų suteiktomis paslaugomis, sukurtos arba išsaugotos darbo vietos
131

darbuotojus ir taip prisidėjo prie užimtumo didinimo. Iš viso pagal visas priemones iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sukurtos 6 494,16 darbo vietos.
Kadangi priemonių rodikliai apie sukurtas darbo vietas buvo skaičiuojami skirtingai (sukurtos ir išsaugotos darbo vietos, sukurtos ilgalaikės darbo
vietos) ir skirtingais laikotarpiais po priemonės įgyvendinimo lyginti sąsajas tarp šių priemonių sukurtų darbo vietų ir panaudoti lėšų nėra korektiška.
2 prioriteto 2 uždavinio poveikis užimtumui buvo teigiamas. Šių priemonių metu buvo teikiamos paslaugos SVV subjektams ir organizuojami
informaciniai renginiai, skatinantys visuomenės verslumą. Tai prisidėjo prie paslaugas gavusių SVV subjektų plėtros. Iš viso pagal visas priemones iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos įmonėse, kurios pasinaudojo pagal šią priemonę įgyvendintų projektų suteiktomis paslaugomis ar dalyvavo jų
veiklose, sukurtos arba išsaugotos 4 834 darbo vietos. Kadangi tiek priemonė „Asistentas-1“, tiek priemonė „Asistentas-4“ rėmė panašias veiklas (abi
priemonės teikė paslaugas SVV subjektams, o Asistentas-4 finansavo ir informacinius renginius, skatinančius visuomenės verslumą), priemonės
„Asistentas-1“ dėka buvo sukurta daugiau darbo vietų todėl, kad šiai priemonei buvo skirtas didesnis finansavimas. Skaičiuojant vienai darbo vietai
išleista pinigų suma abi priemonės vieną darbo vieta sukūrė už maždaug 4,8 tūkst. eurų.
3 uždavinio priemonės tiesioginio poveikio užimtumui nedarė. Projektų įgyvendinimas galėjo netiesiogiai prisidėti prie užimtumo didinimo. Pvz.
paremtoms įmonėms plečiantis ir įdarbinant naujus darbuotojus. Toks netiesioginis poveikis fiksuojamas nebuvo, todėl tikslių jo skaičių pateikti
negalima.
4 uždavinio priemonių poveikis užimtumui netiesioginis. Buvo investuojama į pramoninius parkus ir didinamas jų patrauklumas taip siekiant
pritraukti daugiau TUI. Dėl investicijų pritrauktos TUI leis kurti naujas darbo vietas. Toks netiesioginis poveikis pasireikš ilguoju laikotarpiu. Šio
poveikio užuomazgas galima pastebėti jau dabar, pvz. 2016 m. liepos mėn. paskelbta, kad į Marijampolės LEZ Danijos kapitalo įmonė „Dovista“ iki
2027 m. investuos per 100 mln. eurų ir sukurs apie tūkstantį darbo vietų. Iki 2021 m. investuotojas įsipareigojo sukurti ne mažiau kaip 300 darbo
vietų.134
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio užimtumui ir kitiems Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams vertinimo135 rezultatai
teigia, kad grynasis 2 prioriteto poveikis sukurtoms darbo vietoms sudaro apie 30 proc. visų sukurtų darbo vietų. Tai yra 70 proc. sukurtų darbo vietų
būtų buvę sukurtos ir be ES struktūrinių fondų investicijų. Grynasis poveikis mažesnis, kadangi teikiant subsidijas pasireiškia natūralios paklausos ir
išstūmimo efektai.

3.2.2. Svarbiausios problemos
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2015 m. gruodžio 9 d. metinėje kontrolės ataskaitoje Nr. FA-P-80-1-35-1 „Valstybinio audito ataskaita
dėl veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui
įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistemos veikimo bei Europos Komisijai 2014 m. deklaruotų išlaidų“ (Metinė kontrolės ataskaita pagal Reglamento
1083/2006 62 str.) buvo pateiktos rekomendacijos, skirtos 2 prioriteto įgyvendinimui:
 2014 m. audito metu buvo pateikta rekomendacija atlikti pakartotinį projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-05-V-02-019 išlaidų vertinimą ir įsitikinti, kad
tarp nepatikrintų tiriamosios visumos vienetų nėra reikšmingų klaidų bei numatyti kontrolės priemones, užtikrinančias, kad atliekant mokėjimo
134
135

http://suduvis.lt/2016/07/13/marijampole-atkeliauja-didziule-investicija/
ESTEP, „2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio užimtumui ir kitiems Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams vertinimas: tarpinė ataskaita“, 2016.

prašymo išlaidas pagrindžiančių dokumentų atrankinį tikrinimą būtų tinkamai dokumentuojamas atrinktų vienetų ir tolesnių veiksmų, susijusių su MP
išlaidų kategorijos tikrinimu, pasirinkimas. Rekomendacija įgyvendinta audito metu.
 2014 m. audito metu buvo pateiktos rekomendacijos registruoti įtariamą projekto finansavimo sąlygų aprašo pažeidimą dėl finansavimo
projektui Nr. VP2-2.2-ŪM-03-V-04-001 (netinkamai vykdytos tiekėjų varžymosi procedūros) ir atsižvelgiant į projekto finansavimo santykį iš
projekto vykdytojo susigrąžinti ES struktūrinių fondų lėšas. Šio rekomendacijos buvo įgyvendintos, atlikusi pažeidimo tyrimą, kurio metu buvo
nustatyta 1 342,22 eurų netinkamų finansuoti išlaidų. Netinkamos finansuoti ES struktūrinių fondų lėšos buvo sugrąžintos.
Pagrindinis iššūkis kilo įgyvendinant finansų inžinerijos priemones. Priemonės buvo kuriamos ekonominio augimo sąlygomis, todėl prasidėjus
krizei priemonių portfelis buvo peržiūrėtas. Įgyvendinant rizikos kapitalo priemones pagrindinis iššūkis buvo investicijų trukmė, nes normaliomis
rinkos sąlygomis veikiančių rizikos kapitalo fondų standartinė gyvavimo trukmė yra ilgesnė nei ES struktūrinių fondų programavimo laikotarpis, per
kurį gali būti patiriamos tinkamos išlaidos. Įprastai rizikos kapitalo fondo ciklas trunka 10 plius 2 metus, iš kurių, priklausomai nuo fondo pobūdžio ir
etapo, maždaug 30 proc. lėšų panaudojama antroje fondo gyvavimo pusėje esamoms portfelio įmonėms toliau finansuoti ir valdymo išlaidoms
padengti. JEREMIE kontroliuojančiojo fondo valdomi rizikos kapitalo fondai investuoti pradėjo nuo 2010 m., o Pradinės stadijos rizikos kapitalo ir
Rizikos kapitalo fondai – tik 2012 m. viduryje. Dėl šios priežasties, maždaug trečdalio rizikos kapitalo fondams skirtų lėšų reikės antroje jų gyvavimo
pusėje pasibaigus programavimo laikotarpiui po 2015 metų. Siekiant suvaldyti šią riziką, EIF kartu su Ūkio ir Finansų ministerijomis JEREMIE
kontroliuojančiojo fondo įsteigimo pradžioje sukūrė subalansuotą rizikos kapitalo ir skolinių priemonių sutarčių portfelį, todėl dalis skolinių priemonių
grįžusių lėšų yra skirtos ir bus panaudotos rizikos kapitalo priemonių įsipareigojimams po 2015 m. finansuoti.

3.3. 3 prioritetas „Informacinė visuomenė visiems“
Pagal EAVP 3 prioritetą ,,Informacinė visuomenė visiems“ (toliau – 3 prioritetas), įgyvendinimą atsakingas Informacinės visuomenės plėtros
komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK). Įgyvendinant šį prioritetą buvo siekiama šių uždavinių:
1 uždavinys: plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą ir skatinant elektroninio verslo iniciatyvas
šalyje (toliau – 1 uždavinys).
2 uždavinys: sukurti tolygią ir saugią elektroninių tinklų infrastruktūrą šalyje (toliau – 2 uždavinys).
Šių uždavinių įgyvendinimui buvo numatyta 16 priemonių. Valstybės projektų planavimo atrankos būdu yra įgyvendinta 12 priemonių,
konkurso būdu – 3 priemonės ir viena priemonė – regionų projektų planavimo atrankos būdu. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo skirtas
finansavimas 165 projektams ir visi jie sėkmingai baigti įgyvendinti.
21 lentelė. 3 prioriteto įgyvendinimo rezultatai turėjo įtakos kelių strateginio konteksto rodiklių pokyčiams
Rodiklis
Strategijoje nustatytas 2007 2008 2009 2010
uždavinys 2015 m.
Nuolatiniai interneto vartotojai, proc.
70
n.d.
n.d.
n.d.
58

2011

2012

2013

2014

2015

61

65

65

69

75

Pagrindinių viešųjų paslaugų perkėlimo į
internetą lygis, proc.
Plačiajuosčio interneto ryšio skvarba, proc.

95

37

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

95

50

15,1

17,6

19

21,1

22,9

25,9

26

27,4

28,8

3.3.1. Tikslų pasiekimas ir įgyvendinimo analizė
A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU
22 lentelė. 1 uždavinys: plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas
šalyje
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

82

146

194

291

544

544

Produkto rodikliai
Paremtų interaktyvių
elektroninių viešųjų
paslaugų skaičius136

Pasiekimas

0

0

0

15

Tikslas
Pradinis taškas

500
0
Rezultato rodikliai

Gyventojų, kurie
naudojasi elektroniniu
būdu teikiamomis
viešosiomis ir
administracinėmis
paslaugomis, dalis

Pasiekimas

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

41,5

44

Tikslas
Pradinis taškas

44
50

24(2010)

23 lentelė. 2 uždavinys: sukurti tolygią ir saugią elektroninių tinklų infrastruktūrą šalyje
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

417

775

775

775

982

982

Produkto rodikliai
Miestelių ir kaimų,
136

Pasiekimas

0

0

0

0

Skaičiuojamos paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos, t. y. elektroninės viešosios paslaugos, kurias teikiant elektroniniu būdu vyksta sąveika tarp paslaugų
teikėjo ir paslaugų gavėjo (paslaugų gavėjui kreipiantis dėl paslaugos suteikimo, teikiant reikalingus duomenis ir/ar informaciją, gaunant paslaugos rezultatą ir kt.). Paremtos
paslaugos šiame rodiklyje apibrėžiamos kaip atitinkamų priemonių lėšomis įdiegtos ar atnaujintos (pabaigtos) interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos.

prijungtų prie sukurto
plačiajuosčio tinklo,
skaičius137

Pradinis taškas

0

Paremtų projektų,
susijusių su saugos
klausimais, skaičius138

Pasiekimas
Tikslas
Pradinis taškas

0

Tikslas

770

0

0

0

6

7

7

7

7

7
6

90140

92141

98

98,7

98,7

98,7

0
Rezultato rodikliai

Gyventojų, turinčių
galimybę tapti
plačiajuosčio tinklo
paslaugų vartotojais,
dalis (procentai)139

Pasiekimas

NA

0

Tikslas
Pradinis taškas

80

86

95
72
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B DALIS: FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS
24 lentelė. 3 prioriteto (IVPK) finansinis įgyvendinimas (eurais)
Deklaruotinų išlaidų suma
Uždaviniai

137

Iš viso:

Deklaruotas EK
viešasis įnašas

1 uždavinys

207.988.707,26

207.988.707,26

2 uždavinys

72.286.174,98

72.286.174,98

Iš viso:

280.274.882,24

280.274.882,24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu, miesteliai ir kaimai, prijungti prie sukurto plačiajuosčio tinklo, šiame rodiklyje
apibrėžiami kaip miesteliai ir kaimai, kurie, įgyvendinant projektą, prijungiami prie plačiajuosčio ryšio tinklo (t. y. kuriuose pastatomi tinklo mazgai).
138
Paremti projektai, susiję su saugos klausimais – tai priemonės „Informacinių technologijų sauga“ lėšomis finansuoti ir įgyvendinti projektai. Pasiekimai nurodomi pagal
pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių.
139
Gyventojai, turintys galimybę tapti plačiajuosčio tinklo paslaugų vartotojais apibrėžiami kaip visi 16-74 m. amžiaus Lietuvos gyventojai, turintys techninę galimybę gauti
plačiajuosčio ryšio paslaugas iš interneto tiekėjų savo gyvenamojoje vietoje (darant prielaidą, kad visi vartotojai, esantys 5 km spinduliu, turės galimybę naudotis įdiegto
plačiajuosčio ryšio paslaugomis), bet nebūtinai šia galimybe pasinaudojantys.
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Duomenų šaltinis: VšĮ „Plačiajuostis internetas“ atlikto tyrimo ataskaita (2011 m. rodiklis buvo 90 proc.).
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Duomenų šaltinis: VšĮ „Plačiajuostis internetas“ atlikto tyrimo ataskaita.
142
Duomenų šaltinis: VšĮ „Plačiajuostis internetas“ atlikto tyrimo ataskaita (2008 m. rodiklis buvo 80 proc.).

C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ

1 uždavinys
Įgyvendinant 1 uždavinį 11 priemonių buvo vykdoma valstybės projektų planavimo būdu, 2
priemonės – konkurso būdu ir 1 priemonė – regionų projektų planavimo būdu. Iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos buvo skirtas finansavimas 157 projektams ir visi jie sėkmingai baigti
įgyvendinti.
Projektų metu buvo finansuojamas elektroninių paslaugų, elektroninės sveikatos paslaugų,
elektroninio mokymosi paslaugų, intelektualių valdymo sistemų kūrimas. Taip pat investicijos
skirtos skaitmeninės televizijos plėtrai, elektroninės demokratijos plėtrai, mokslinių duomenų bei
lietuvių kalbos ir kultūros išteklių skaitmeninimo sprendimų plėtojimui. Taip pat buvo
finansuojama valstybės institucijų informacinių sistemų ir registrų sąveika ir integracija. Buvo
siekiama, kad sukurtos valstybės institucijų informacinės sistemos naudotų vieningą standartizuotą
duomenų apsikeitimo modelį. Uždavinys įgyvendintas sėkmingai, nes produkto ir rezultato rodikliai
pasiekti arba juos tikimasi pasiekti 2016 m. pabaigoje.
Produkto rodiklių pasiekimas
Sėkmingai įgyvendintas ir viršytas produkto rodiklis „Paremtų interaktyvių elektroninių
viešųjų paslaugų skaičius“. Minėto rodiklio pasiekta reikšmė 544 Rodiklio pasiekimas viršytas
8,8 proc., nes buvo sukurta 44 vienetais daugiau elektroninių viešųjų paslaugų negu buvo
suplanuota (planuota paremti 500 interaktyvių elektroninių viešųjų paslaugų) . Sukurtos
nacionalinio lygmens el. paslaugos, t. y. aktualios visos Lietuvos gyventojams ar verslui, ir
regioninio lygmens el. paslaugos, t. y. aktualios tam tikros savivaldybės ar regiono gyventojams.
Šios investicijos prisidėjo prie viešųjų paslaugų perkėlimo į internetą143.
Rezultato rodiklių pasiekimas
Rezultato rodiklis „Gyventojų, kurie naudojasi elektroninių būdu teikiamomis
viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis“ atspindi šių paslaugų perkėlimo į
elektroninę erdvę poveikį paslaugų gavėjų elgesiui. Pasiekta rodiklio reikšmė ataskaitiniu
laikotarpiu – 44 proc., o EAVP suplanuota rodiklio reikšmė 50 proc. Po viešųjų ir administracinių
paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę turi praeiti tam tikras laiko tarpas, per kurį paslaugų gavėjai
sužino apie naują elektroninę paslaugą ir pradeda ja naudotis. Didžioji 3 prioriteto lėšomis
finansuotų elektroninių paslaugų dalis sukurta 2014 m. pabaigoje ir 2015 m. (dalis iš jų tik metų
gale). Todėl numatoma, kad šis rodiklis sparčiai didės 2017–2018 m.
Didėjantis elektroninių paslaugų skaičius paskatino vis daugiau gyventojų naudoti
elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis paslaugomis. Lyginant su 2010 m. tokias paslaugas
naudojančių gyventojų skaičius iki 2015 m. išaugo dvigubai (žr. 43 paveikslą).
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ESTEP, „2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumo vertinimas“, 2015.

43 paveikslas. Gyventojai, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir
administracinėmis paslaugomis144

Investicijų poveikis
3 prioriteto 1 uždavinio projektai prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio ,,Pagrindinių
viešųjų paslaugų perkėlimo į internetą lygis“. Siektina reikšmė 2015 m. siekia 95 proc. 2007–
2013 m. ES struktūrinių fondų investicijų laikotarpiu, internetu pasiekiamų viešųjų paslaugų dalis
padidėjo nuo 37 proc. iki 95 proc. 145 Visa tai prisideda prie Lietuvos informacinės visuomenės
plėtros 2011–2019 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo
16 d. nutarimu Nr. 301, tikslo – skatinti gyventojus naudotis elektroniniu būdu teikiamomis
viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, užtikrinti duomenų perdavimo kokybę,
funkcionuojančių paieškos sistemų infrastruktūrą, taip prisidėti prie elektroninės demokratijos
plėtros įgyvendinimo.
3 prioriteto 1 uždavinio projektai taip pat prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio
„Nuolatiniai interneto vartotojai“. 2015 m. pasiekta šio rodiklio reikšmė 75 proc., kai siektina
reikšmė buvo 70 proc., taigi rodiklis sėkmingai pasiektas. Finansuoti IRT sprendimai ir
infrastruktūros gerinimo intervencijos prisidėjo prie šio rodiklio pasiekimo, nes gyventojams buvo
sudaryta daugiau galimybių įvairias valstybės paslaugas ir iškilusias problemas susitvarkyti
internetu. Vis dėlto, remiantis 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos
konkurencingumui vertinimu, didesnę įtaką išaugusiam nuolatiniam interneto vartotojų skaičiui
turėjo augantis šalies gyventojų kompiuterinis raštingumas, išplitęs interneto tinklas, išplitęs
mobilus internetas, dėl interneto ryšio operatorių konkurencijos sąlyginai žema interneto kaina ir
informacijos bei paslaugų perkėlimas į internetą bankininkystės, elektroninės prekybos,
žiniasklaidos priemonių ir kitose srityse.
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IVPK duomenys http://statistika.ivpk.lt/
IVPK, „Informacinės visuomenės plėtros apžvalga 2015“, 2015. ESTEP, „2007-2013 m. ES struktūrinės paramos
poveikio Lietuvos konkurencingumo vertinimas“, 2015.
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44 paveikslas. Gyventojai, kurie nuolat naudojasi internetu, proc.146

Apibendrinant galima teigti, kad 3 prioriteto 1 uždavinio rodikliai ir tikslai yra sėkmingai
pasiekti, t. y. dėl elektorinių sprendimų ir paslaugų plėtros sparčiai didėjo viešojo sektoriaus
institucijų efektyvumas ir daugėjo elektroninio verslo iniciatyvų šalyje.
Gerosios praktikos pavyzdys
Projekto vykdytojas: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos
Projekto pavadinimas: „Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų
interoperabilumo (sąveikumo) sistemos (toliau VIISP) saugos ir funkcionalumo plėtra“
Projekto vertė: 4,2 mln. eurų
Projektas tiesiogiai prisidėjo prie 1 uždavinio įgyvendinimo ir įtakojo 1 uždaviniui nustatytų
EAVP rezultato ir produkto bei strateginių konteksto rodiklių pasiekimą. VIISP sukurta tam, kad
valstybės informacinės sistemos ir registrai galėtų keistis duomenimis, o elektronines paslaugas
kuriančios institucijos – naudotis šioje platformoje įdiegtais bendro naudojimo IT sprendimais. Ši
platforma leidžia elektronines paslaugas sukurti daug greičiau ir pigiau, nes atskiroms institucijoms
nebereikia diegti savų sprendimų, tokių kaip paslaugos gavėjo tapatybės nustatymas, apmokėjimas
už paslaugas, keitimosi duomenimis standartizavimas ir kt. Projekto metu įdiegtos naujovės
dokumentų valdymo srityje – institucijos turi galimybę talpinti savo dokumentus atskiroje srityje.
Taip pat įdiegta centralizuota programinės įrangos licencijų valdymo paslauga, skirta valstybės
institucijose naudojamos programinės įrangos licencijų tvarkymui ir kiti nauji funkcionalumai,
kurie leis kur kas patogiau naudotis Elektroninės valdžios vartų portalu. Tai – atnaujintas portalo
programinis sprendimas ir dizainas, įdiegta nauja paieškos sistema, paremta lietuvių kalbos
sintaksine-semantine analize, kuri padės vartotojams elektronines paslaugas rasti lengviau ir
greičiau, apmokėti už suteiktas paslaugas naujais mokėjimo būdais (kredito kortelėmis, per
„PayPal“ sistemą ar SMS žinutėmis). Nauja pagalbos tarnyba leis vartotojams kreiptis ir į portalą
administruojančią instituciją, ir į patį paslaugos teikėją jiems patogiausiu būdu – telefonu, el. paštu
ar „pokalbių kambario“ pagalba. Be to, Lietuvos gyventojams bus suteikta galimybė gauti
elektronines paslaugas ir užsisakyti reikiamas pažymas, naudojantis mobiliąja aplikacija eGOV.lt.
Naudojantis elektroninės valdžios vartais Lietuvos gyventojai neišeidami iš namų ar būdami
gydymo įstaigoje turi galimybę vienu prisijungimu prie elektroninių valdžios vartų portalo iš karto
užsisakyti vaiko gimimo registravimo Gyventojų registre paslaugą, deklaruoti vaiko gyvenamąją
vietą, pateikti prašymą vienkartinei išmokai gimus vaikui gauti, taip pat pateikti prašymą tėvystės
pašalpai skirti, o darbdaviui – pranešti, kad vaiko tėvas išeina tėvystės atostogų ir kt.
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IVPK duomenys: http://statistika.ivpk.lt/

Projekto įgyvendinimo metu VIISP buvo sukonstruotos, naujai perkeltos į elektroninę erdvę ir
visose šalies savivaldybėse pradėtos teikti bei administruoti 65-ios pagrindinės savivaldybių
paslaugos. Taip pat 14-os valstybės institucijų pradėtos teikti 29 paslaugos bei sukurta 111 naujų
elektroninių prašymų šių institucijų paslaugoms suteikti.
Iš viso Elektroninių valdžios vartų portale šiuo metu jau galima pasiekti daugiau kaip 600
elektroninių paslaugų, kurias teikia apie 200 institucijų. Elektroninės paslaugos yra teikiamos
gyventojams, verslui ir viešajam sektoriui. 2015 metais Elektroninių valdžios vartų portalo
(www.epaslaugos.lt) unikalių naudotojų buvo apie 1,8 mln.

2 uždavinys
Įgyvendinant 2 uždavinį 1 priemonė buvo vykdoma valstybės projektų planavimo atrankos
būdu ir 1 priemonė konkurso būdu. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo skirtas finansavimas 8
projektams, visi jie sėkmingai baigti įgyvendinti.
Projektų metu buvo finansuojama plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse,
kuriose privatūs paslaugų teikėjai paslaugų neteiktų, bei kuriamos ir diegiamos priemonės, skirtos
valstybės institucijų informacinių technologijų saugos didinimui. Uždavinys įgyvendintas
sėkmingai, nes pasiekti visi planuoti produkto ir rezultato rodikliai.
Produkto rodiklių pasiekimas
Pasiektas ir viršytas produkto rodiklis „Miestelių ir kaimų, prijungtų prie sukurto
plačiajuosčio tinklo skaičius“. Plačiajuosčio ryšio infrastruktūra buvo atvesta į 982 šalies
miestelius ir kaimus (EAVP planuota tik 770). Viena iš priežasčių lėmusi rodiklio pasiekimo
perviršį – projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN
plėtra“, kuris atspindi rodiklio pasiekimą, įgyvendinimo eigoje skirtas papildomas finansavimas ir
dėl to išsiplėtusios numatytų darbų apimtys. Rodiklio perviršiui įtakos turėjo ir tai, kad atliekant
tokio pobūdžio darbus yra sunku tiksliai numatyti realias darbų apimtis ir rezultatus, todėl galimi
gana ženklūs pokyčiai nuo pirminio plano. Pirminiai skaičiavimai atliekami remiantis teorine
situacija, o realiai statant plačiajuosčio ryšio tinklą gali paaiškėti, kad siekiant nuteisti plačiajuosčio
ryšio infrastruktūrą į vieną ar kitą vietovę, turi būti daromos apylankos, tuo pačiu prijungiant ir kitas
vietoves, kurių prijungti nebuvo planuojama. Tokiu būdu išaugo nutiestos plačiajuosčio ryšio tinklo
infrastruktūros kilometrų bei miestelių ir kaimų, prijungtų prie sukurto plačiajuosčio tinklo,
skaičius.
Kitas EAVP nustatytas produkto rodiklis „Paremtų projektų, susijusių su saugos
klausimais, skaičius“ taip pat buvo sėkmingai pasiektas ir viršytas. Iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos finansavimas buvo skirtas 7 projektų, susijusių su saugos klausimais, įgyvendinimui, o tai
yra daugiau nei planuota (EAVP numatyta įgyvendinti 6 tokius projektus). Rodiklis viršytas,
kadangi skyrus finansavimą projektams ir pradėjus juos įgyvendinti, atsirado sutaupymų ir
galimybė skirti finansavimą dar vienam papildomam projektui.
Rezultato rodiklių pasiekimas
Pasiektas ir viršytas rezultato rodiklis „Gyventojų, turinčių galimybę tapti plačiajuosčio
tinklo paslaugų vartotojais, dalies (procentais)“. Įgyvendinus 2 uždavinio projektus galimybę
tapti plačiajuosčio tinklo paslaugų vartotojais turi 98,7 proc. gyventojų, o tai yra šiek tiek daugiau
nei planuota EAVP (95 proc.). Šiam perviršiui tiesioginės įtakos turėjo rodiklio „Miestelių ir kaimų,
prijungtų prie sukurto plačiajuosčio tinklo skaičius“ perviršis. Daugiau miestų ir kaimų buvo
prijungta prie sukurto plačiajuosčio tinklo, todėl daugiau gyventojų turėjo galimybę tapti
plačiajuosčio tinklo paslaugų vartotojais.
Įgyvendinant šio uždavinio projektus buvo nutiesta 5775 km šviesolaidinių kabelinių linijų
(toliau – ŠKL). Įgyvendinant projektą ŠKL buvo tiesiamos pagal atrinktą ir su elektroninių ryšių
operatoriais suderintą planuojamų jungti objektų (gyvenviečių) sąrašą, į kurį įtraukta gerokai
daugiau objektų, nei planuota įrengti projekto įgyvendinimo metu.

Investicijų poveikis
3 prioriteto 2 uždavinio projektai prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio „Nuolatiniai
interneto vartotojai“ pasiekimo. Prie plačiajuosčio ryšio prijungus 982 miestelius ir kaimus,
gyventojams sudarytos galimybės įsivesti spartesnį internetą, kas turėjo paskatinti nuolat naudotis
internetu. Šis strateginis konteksto rodiklis buvo pasiektas ir viršytas (žr. aprašymą, kuriame
aptariamas 1 uždavinio poveikis).
Taip pat 2 uždavinio projektai prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio „Plačiajuosčio
ryšio skvarba“. Pagal šį uždavinį įgyvendintų projektų metu buvo tiesiamos naujos šviesolaidinės
kabelinės linijos bei prie plačiajuosčio ryšio prijungta 982 miesteliai ir kaimai. Tai sudarė sąlygas
gyventojams tapti plačiajuosčio ryšio vartotojais, o tai didina plačiajuosčio ryšio skvarbos rodiklį.
Siektina šio rodiklio reikšmė iki 2015 m. buvo 50 proc. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis,
fiksuotųjų plačiajuosčio ryšio linijų skvarba 2015 m. pasiekė 28,8 proc., skaičiuojant fiksuotojo ir
judriojo ryšio technologijas kartu – 41,1 proc. Pažymėtina, kad skaičiuojant skvarbą, įtraukti visi
interneto prieigos abonentai, kurie naudojosi fiksuotojo ryšio technologijomis, ir tie 3G, 4G judriojo
ryšio interneto prieigos abonentai, kurie šiomis paslaugomis naudojosi kompiuteryje. Faktinė
plačiajuosčio ryšio skvarba, Ryšių reguliavimo tarnybos teigimu, galimai yra didesnė, kadangi šis
skaičius neapima naudojimosi judriojo ryšio interneto prieigos paslaugomis telefone. Tačiau šios
paslaugos paplitimo Lietuvoje įvertinti nėra galimybės. Tuo tarpu ES statistikos agentūros
,,Eurostat“ atlikto tyrimo duomenimis 2015 m. plačiajuosčio ryšio skvarba Lietuvoje pasiekė net 67
proc., todėl galima teigti, kad šis rodiklis buvo pasiektas. Pasiekta minėto rodiklio reikšmė viršija
EAVP numatytą reikšmę. Mažinant skirtumus miestų ir kaimiškųjų vietovių gyventojų galimybių
naudotis sparčiu interneto ryšiu, iki pat periodo pabaigos buvo tęsiama kaimiškųjų vietovių
informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra.
3 prioriteto 2 uždavinio priemonės darė tiesioginį ir stiprų poveikį plačiajuosčio interneto
vartotojų ir skvarbos augimui, kadangi būtent šių priemonių lėšomis buvo tiesiamos plačiajuosčio
interneto linijos147. Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra
buvo pradėta 2009 m. ir tęsėsi iki 2015 m. lapkričio mėn. Šiuo laikotarpiu fiksuojamas tiek
plačiajuosčio interneto vartotojų, tiek plačiajuosčio interneto skvarbos augimas (žr. 45 paveikslą).
Taip pat galima pastebėti, kad atskirtis tarp namų ūkių, turinčių interneto prieigą, mieste ir kaime
stipriai sumažėjo (žr. 46 paveikslą). Prie to ženkliai prisidėjo projektas „Kaimiškųjų vietovių
informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“, kurio metu prie interneto ryšio kaimo
vietovėse buvo prijungtos valstybės, savivaldos, švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos, viešojo
sektoriaus įstaigos, sudarant galimybę privačioms įmonėms bei vartotojams prisijungti prie
interneto. Šis projektas taip pat ženkliai prisidėjo prie Lietuvos informacinės visuomenės plėtros
2011–2019 metų programos uždavinio – užtikrinti plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų
infrastruktūros plėtrą vietovėse, kuriose šios infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali
užtikrinti rinka, įgyvendinimo. Nepaisant padarytos pažangos, plačiajuosčio interneto prieigos
rodiklio atotrūkis nuo ES – 28 išliko.

147

ESTEP, „2007-2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumo vertinimas“, 2015.

45 paveikslas. Namų ūkių turinčių interneto 46 paveikslas. Interneto prieigą turintys
prieigą ir plačiajuosčio interneto skvarbos Lietuvos namų ūkiai pagal gyvenamąją vietovę
dinamika Lietuvoje ir ES 2009-2015148
(proc.)149

Įgyvendinant 3 prioriteto 2 uždavinio priemones buvo stiprinama valstybės institucijų
informacinių technologijų sauga. Saugos stiprinimo projektai įgyvendinti 6 institucijose – Muitinės
departamente prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijoje, Valstybinė mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo
departamente. Šie projektai sustiprino minėtų institucijų informacinių technologijų saugą ir taip
prisidėjo prie Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos tikslo –
užtikrinti elektroninės erdvės saugumą ir patikimumą, didinti gyventojų ir įmonių pasitikėjimą
elektronine erdve, įgyvendinimo.
Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją bei į tai, kad dauguma EAVP nurodytų rodiklių
jau yra pasiekti ir kai kurie netgi viršijami, galima teigti, kad 2 uždavinio tikslai buvo pasiekti.
Gerosios praktikos pavyzdys
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Projekto pavadinimas: „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo
RAIN plėtra“ (toliau – RAIN)
Projekto vertė: 60,5 mln. eurų
Didelės apimties projektas RAIN – didžiausias 3 prioriteto projektas, geriausiai atspindintis 2
uždavinį, tiesiogiai įtakojantis 2 uždaviniui nustatytų EAVP rezultato ir produkto rodiklių
pasiekimą, kurie sėkmingai pasiekti ir viršyti. Projektas RAIN taip pat ženkliai prisidėjo prie
strateginių konteksto rodiklių „Nuolatiniai interneto vartotojai“ ir „Plačiajuosčio ryšio skvarba“
pasiekimo. Projektas taip pat turėjo įtakos mažinant skirtumus miestų ir kaimiškųjų vietovių
gyventojų galimybių naudotis sparčiu interneto ryšiu. Detali informacija apie projekto poveikį ir
įtaką 2 uždavinio įgyvendinimui pateikiama 2 uždavinio įgyvendinimo aprašyme. Projekto RAIN
metu, siekiant sudaryti galimybę gyventojams, valstybės ir vietos savivaldos institucijoms bei
verslo organizacijoms šalies kaimiškųjų vietovių teritorijose naudotis plačiajuosčio ryšio
paslaugomis, sukurti plačiajuosčio ryšio tiekimo sprendimai, plačiajuosčio ryšio infrastruktūra
kaimiškose šalies vietovėse, kuriose nepakanka komercinių iniciatyvų, užtikrintas technologinis
plačiajuosčio ryšio tiekimo neutralumas bei atvira prieiga visiems norintiems pasinaudoti sukurta
148
149

Šaltinis: http://statistika.ivpk.lt/ ir Eurostat.
IVPK, „Informacinės visuomenės plėtros apžvalga 2015“, 2015.

infrastruktūra. Prie plačiajuosčio ryšio mazgų Lietuvos kaimiškose seniūnijose prijungtos valstybės,
savivaldos, švietimo, kultūros sveikatos apsaugos, viešojo sektoriaus įstaigos, bei sudarytos
galimybės pačioms įmonėms bei vartotojams namuose prisijungti prie interneto ryšio kaimo
vietovėse. Plačiajuosčio ryšio infrastruktūra yra atvesta į 982 šalies miestelius ir kaimus (EAVP
planuota 770) ir yra nutiesta 5775 km šviesolaidinių kabelinių linijų.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos duomenimis, projekto RAIN įgyvendinimo
metu sukurta infrastruktūra pasiekė apie 700 tūkst. gyventojų, o skaičiuojant bendrai su įgyvendintu
pirmuoju RAIN projektu, praėjusiame finansavimo laikotarpyje – apie vieną milijoną. 51 ryšio
operatorius, naudodamasis RAIN infrastruktūra, teikia paslaugas savo klientams. Europos
Komisijos šiemet skelbtame konkurse Europos plačiajuosčio interneto apdovanojimams pelnyti,
projektas RAIN įvertintas „Socialinio ir ekonominio poveikio bei prieinamumo“ nominacija.
47 paveikslas. 3 prioriteto įgyvendinimas pagal VP suplanuotas ir panaudotas lėšas
(eurais/proc., ES ir nacionalinės lėšos)
282 455 148
(100%)

280 274 882
(99%)

Suplanuota VP

Deklaruota

EAVP 3 prioriteto lėšos periodo eigoje nebuvo panaudojamos taip kaip buvo suplanuota pagal
pirminį planą. Atsirado vėlavimų, kuriuos periodo pradžioje lėmė 3 prioriteto priemonių
įgyvendinimo nukėlimas, užtrukusios paraiškų vertinimo, sutarčių pasirašymo procedūros, o
priemonių įgyvendinimo eigoje, viešųjų pirkimų vykdymo procedūrų ir atitinkamai projektų
įgyvendinimo laikotarpio užsitęsimas, todėl didžioji dalis lėšų buvo išmokėta tik periodo pabaigoje
(platesnė informacija pateikiama 3.3.2 skyriuje). Nepaisant minėtų aplinkybių, beveik visos
suplanuotos lėšos periodo pabaigoje buvo panaudotos. Kelių procentinių punktų neatitikimas
atsirado dėl to, kad po įvykdytų viešųjų pirkimų atsirado sutaupymų. Taip pat dėl pažeidimų
projektuose finansavimas buvo sumažintas, dalis lėšų sugrąžinta.
D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS
1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
3 prioriteto uždavinių įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui yra
neutralus, nes IVPK administruojamos priemonės nėra tiesiogiai skirtos vyrų ir moterų lygių
galimybių skatinimui.

2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Visi projektai įgyvendinami pagal 3 prioritetą, tiesiogiai prisideda prie informacinės
visuomenės plėtros ir daro šiems procesams tiesioginį teigiamą poveikį. Platesnė informacija apie šį
poveikį pateikiama aukščiau, aprašant kiekvieną uždavinį atskirai.
3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Visi projektai, įgyvendinami pagal 3 prioritetą, tiesiogiai ir netiesiogiai prisideda prie darnios
plėtros skatinimo. Įgyvendinamų projektų dėka auga įstaigų, įgyvendinančių projektus, veiklos
efektyvumas, kadangi kuriamos informacinės sistemos leidžia greičiau ir našiau aptarnauti
gyventojus ir (ar) įmones, atlikti vidaus procedūras. Paslaugų teikimas elektroniniu būdu didina
paslaugų prieinamumą, kokybę, skaidrumą bei mažina jų suteikimo trukmę, leidžia taupyti
paslaugos suteikimui ir gavimui reikalingus išteklius (tiek iš paslaugos teikėjų, tiek iš jos gavėjų
pusės – laiko, žmogiškuosius, transporto ir kt.). Taip pat įgyvendinant 3 prioriteto priemones
plačiajuostis internetas buvo atvedamas į kaimo vietoves. Atsiradusi galimybė ir kaimo vietovėse
turėti kokybišką internetą mažina regionų atotrūkį.
Taip pat 3 prioriteto lėšomis finansuojami projektai nedaro neigiamo poveikio aplinkai.
Priešingai, projekto vykdytojai, įgyvendindami projektus, stengiasi naudoti aplinkai nekenksmingus
gaminius, pavyzdžiui, perdirbtą popierių ar veiksmingai energiją vartojančią techninę įrangą. Taip
pat tais atvejais, kai įmanoma prekių, paslaugų ar darbų viešuosius pirkimus atlieka, taikant
žaliesiems pirkimams nustatytus aplinkosaugos kriterijus.
4. JEREMIE įgyvendinimas
Netaikoma
5. Informacija apie kryžminį finansavimą
Pagal 3 prioritetą kryžminio finansavimo deklaruotinų išlaidų suma sudarė 0,03 mln. eurų, t.
y. 0,02 proc. nuo visų 3 prioriteto deklaruotinų lėšų. Kryžminis finansavimas buvo numatytas pagal
priemones „Elektroninės valdžios paslaugos“, ,,Elektroninė demokratija“, ,,Intelektualios valdymo
sistemos“, ,,Sąveikumas“ ir „Informacinių technologijų sauga“. Šių priemonių projektų finansavimo
sąlygų aprašuose buvo numatyta, kad kryžminis finansavimas gali būti taikomas mokymams,
ugdantiems darbuotojų gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių, kuriuos sąlygojo paslaugų perkėlimas į
elektroninę terpę, elektroninių dokumentų saugojimo valstybės archyvuose infrastruktūros
sukūrimui bei elektroninių paslaugų teikimui bei informacinių technologijų saugos mokymai, skirti
pareiškėjo ir/arba partnerio informacinių technologijų saugos specialistams, kurie bus įgalioti
užtikrinti informacinės sistemos saugumo lygio palaikymą. Kryžminiam finansavimui taikoma iki 5
proc. projektui numatytų tinkamų finansuoti išlaidų sumos.
Iki 2013 m. pabaigos kryžminis finansavimas buvo pritaikytas pagal dvi 3 prioriteto
priemones: „Sąveikumas“ ir ,,Elektroninė demokratija“. Buvo finansuojami projektai „Elektroninio
archyvo infrastruktūros sukūrimas“, kurio pagrindinis tikslas sukurti elektroninių dokumentų
priėmimo ir saugojimo valstybės archyvuose infrastruktūrą ir užtikrinti galimybes teikti prieigos,
paieškos ir pateikimo vartotojams elektronines paslaugas, ir „eSeimas“ – elektroninės demokratijos
priemonių plėtojimas Lietuvos Respublikos Seime“, kurio pagrindinis tikslas – skatinti visuomenės
ir Lietuvos Respublikos seimo sąveiką, plėtojant elektroninės demokratijos priemones.
2014 m. ir 2015 m. kryžminis finansavimas nebuvo išmokėtas.
6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui
Netaikoma

3.3.2. Svarbiausios problemos
Pagrindinės problemos ir iššūkiai susiję su projektų įgyvendinimo bei didžiosios dalies 3
prioritetui skirtų lėšų panaudojimo nusikėlimu į periodo pabaigą. Siekiant, kad projektai būtų
įgyvendinami laiku, buvo vykdoma nuolatinė projektų stebėsena.
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitose (už 2009, 2010 m.)
pateiktos rekomendacijos buvo įgyvendintos (arba tapo neaktualios). Vėlesniais metais (2011 –
2015 m.) rekomendacijų IVPK pateikta nebuvo.

3.4. 4 prioritetas „Esminė ekonominė infrastruktūra“
3.4.1. Ūkio ministerijos administruojamų 4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimas
Ūkio ministerija, įgyvendindama EAVP 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ (toliau – 4 prioritetas) 1 uždavinį „Sudaryti technines
galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir dujų rinkų integracijai į vieningą ES elektros ir dujų rinką“ (toliau – 1 uždavinys) ir
2 uždavinį „Padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą“ (toliau – 2 uždavinys), siekė didinti elektros tiekimo patikimumą integruojantis į ES
bendrąją elektros rinką, didinti elektros skirstymo patikimumą, didinti šilumos tiekimo patikimumą ir kokybę, keisti energetikos tinklų infrastruktūrą.
Pagal 4 prioriteto 1 ir 2 uždavinius buvo įgyvendinamos 5 priemonės: 3 priemonės – valstybės planavimo būdu, o 2 priemonės – konkurso būdu. Iki
2015 m. pabaigos pagal Ūkio ministerijos 4 prioriteto 1 uždavinį buvo pasirašyta 19 projektų finansavimo ir administravimo sutarčių, o pagal
2 uždavinį – 163 sutartys. Iš viso buvo pasirašytos 185 projektų finansavimo ir administravimo sutartys, tačiau 3 sutartys buvo nutrauktos. Baigtų
įgyvendinti projektų skaičius – 182.
4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimo rezultatai turėjo įtakos kelių strateginio konteksto rodiklių pasiekimui. Programavimo laikotarpiu
strateginiai konteksto rodikliai kito teigiama linkme. Elektros energijos skirstymo nutraukimų vidutinės trukmės rodiklis nuolat mažėjo, taip pat
mažėjo ir ilgų elektros energijos skirstymo nutraukimų dažnio rodiklis. Šilumos energijos transportavimo nuostoliai per visą programavimo laikotarpį
mažėjo. Itin gerų rezultatų buvo pasiekta 2009–2010 m., kai šilumos energijos transportavimo nuostoliai buvo mažiausi. EAVP iškeltas tikslas dėl
šilumos energijos transportavimo nuostolių 2015 m. buvo pasiektas. Prioriteto indėlis į nurodytų strateginio konteksto rodiklių pasiekimą pateikiamas
analizuojant prioriteto įgyvendinimą bei remiantis uždavinių lygio fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais.
25 lentelė. Strateginiai konteksto rodikliai, kuriems turėjo įtakos 4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimas
Rodiklis
Strategijoje
Pradinė 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
nustatytas
reikšmė
uždavinys 2015 m. 2005 m.
Sistemos ilgų elektros energijos skirstymo
79,3
78,4 60,1 58,9 59,5 55,6 51,4
nutraukimų vidutinės trukmės rodiklis (SAIDI),
min vartotojui
Sistemos ilgų elektros energijos skirstymo
1,12
1,10 0,91 0,82 0,81 0,79 0,71
nutraukimų vidutinio dažnumo rodiklis (SAIFI),
kartai vartotojui
Šilumos energijos transportavimo nuostoliai,
16,6
19,6
17,3
16,7 15,7 15,7 16,6 16,1 16,1
proc.

2014

2015

49,4

44,5

0,67

0,60

16,4

16,2

Informacija apie EAVP 4 prioriteto įgyvendinimą pateikiama remiantis uždavinių lygio fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais.

3.4.1.1. Tikslų pasiekimas ir įgyvendinimo analizė
A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU
26 lentelė. 1 uždavinys: Sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir dujų rinkų integracijai į vieningą ES elektros ir
dujų rinką150
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

0

0

137,88

137,88

137,88

137,88

Produkto rodikliai
Nutiesta naujų
magistralinių
151
dujotiekių (km)

Pasiekimas

0

0

0

0

Tikslas
Pradinis taškas

137,50
0
Rezultato rodikliai

Suformuoti papildomi
gamtinių dujų
perdavimo sistemos
pajėgumai (tūkst.)152
Pritraukta privačių
investicijų (mln.
eurų)153

Pasiekimas

0

0

0

0

0

79

79

79

79
79

Tikslas
Pradinis taškas

0

Pasiekimas

0

0

0

0

0

0

27,94

34,67

34,67

34,67
35

Tikslas
Pradinis taškas

150

0

0

Informacija apie stebėsenos rodiklius pateikiama remiantis EAVP ir Informacinės kompiuterinės sistemos (SFMIS2007) duomenimis.
Magistralinis dujotiekis – aukšto slėgio vamzdynai dujoms iš verslovių, SGD sistemų (suskystintų gamtinių dujų įrenginių) perduoti į gamtinių dujų saugyklas, skirstomuosius
dujotiekius arba į dujas naudojančius įrenginius iki dujų skirstymo stočių imtinai, taip pat statiniai, įrenginiai ir priemonės šiems vamzdynams veikti.
152
Gamtinių dujų perdavimo sistemos pajėgumai – didžiausias dujų srautas perdavimo sistemoje, išreikštas įprastais kubiniais metrais per laiko vienetą kuriuo perdavimo sistemos
naudotojas turi teisę naudotis pagal transportavimo sutarties nuostatas.
153
Pareiškėjo privatus indėlis į projektą.
151

27 lentelė. 2 uždavinys: Padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

479,22

646,1

720,39

922,27

1011,45

1011,45

Produkto rodikliai
Modernizuota centralizuoto šilumos
tiekimo tinklų (sutartinių 100 mm
skersmens viengubų vamzdžių)
(km.)154

Pasiekimas

0

0

51,30

228,82

Tikslas
Pradinis taškas

750
0
Rezultato rodikliai

Šilumos vartotojų, kuriems pagerėjo
šilumos tiekimo patikimumas ir
kokybė, skaičius155

Pasiekimas

0

0

54540 172653 309823 701884 769755 1153122 1404735

Tikslas
Pradinis taškas

1404735
800000

0

B DALIS: FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS
28 lentelė. 4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių (Ūkio ministerija) finansinis įgyvendinimas (eurais)
Uždaviniai
1 uždavinys
2 uždavinys
Iš viso:

154

Deklaruotinų išlaidų suma
Deklaruotas EK
Iš viso:
viešasis įnašas
119.494.428,55
49.961.768,85
181.139.643,86
87.229.884,45
300.634.072,41
137.191.653,30

Šilumos tiekimo tinklas – įrenginių kompleksas, susidedantis iš vamzdynų, uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros, siurblių, kontrolės ir matavimo prietaisų bei kitų
įrenginių, skirtas šilumnešiui nuo šilumos šaltinių iki šilumą naudojančių objektų transportuoti.
155
Šilumos vartotojas – juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudojami šildymo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastatų šildymo ir karšto vandens
sistemų.

C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ

1 uždavinys
EAVP 4 prioriteto 1 uždavinys buvo skirtas modernizuoti elektros perdavimo sistemą (tiesiant
elektros perdavimo linijas, statant ir modernizuojant transformatorines ir pastotes) bei gamtinių dujų
perdavimo sistemą (modernizuojant esamus gamtinių dujų perdavimo tinklus ir statant naujus).
Siekiant šio uždavinio tikslų, buvo įgyvendinamos priemonės „Elektros perdavimo sistemos
modernizavimas ir plėtra“ bei „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Pagal
šias priemones buvo finansuota 19 projektų, o jiems skirtų lėšų suma siekė 49,961 mln. eurų. Iki
2015 m. pabaigos pagal 1 uždavinį priimtų įsipareigojimų ir deklaruotinų lėšų suma sudarė
98,82 proc.
Produkto rodiklių pasiekimas
Produkto rodiklis „Nutiesta naujų magistralinių dujotiekių (km)“ buvo pasiektas, nutiesus
137,88 km naujų magistralinių dujotiekių (tikslas – 137,50 km).
Rezultato rodiklių pasiekimas
Rezultato rodiklis „Suformuoti papildomi gamtinių dujų perdavimo sistemos pajėgumai
(tūkst.)“ taip pat buvo pasiektas. Rezultato rodiklis „Pritraukta privačių investicijų“ buvo
įvykdytas 99,06 proc. Dėl nutrauktų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių iki ES lėšų
panaudojimo ir privačių investicijų pritraukimui užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo trūko apie 1 proc.
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) duomenimis bei elektros
perdavimo sistemos operatoriaus duomenimis, 2015 m. bendras perdavimo sistemos dujotiekių ilgis
Lietuvos teritorijoje buvo 2113 km. Įgyvendinant priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos
modernizavimas ir plėtra“ buvo nutiesta 137,88 km naujo magistralinio dujotiekio. Tai sudaro 6,5%
bendro perdavimo sistemos dujotiekių ilgio. Taip pat perdavimo sistemos darbui užtikrinti ir tiekti
gamtines dujas į skirstymo sistemas buvo įrengtos 66 dujų skirstymo stotys, 3 dujų apskaitos stotys
ir 2 dujų kompresorių stotys. Pagal 1 uždavinio priemonę įgyvendinto projekto vykdytojas – AB
„Amber Grid“. Pažymėtina, kad VKEKK 2015 m. balandžio 10 d. išdavė AB „Amber Grid“
neterminuotą perdavimo veiklos licenciją bei paskyrė bendrovę perdavimo sistemos operatoriumi.
Nuo 2007 iki 2014 m. gamtinių dujų vartotojų skaičius Lietuvoje išaugo nuo 540,7 tūkst. iki 565,2
tūkst., tačiau prie šio augimo 2013 m. pabaigoje baigtas statyti magistralinis dujotiekis Jurbarkas–
Klaipėda prisidėjo tik nežymiai156. Vartotojų skaičiaus didėjimą pirmiausiai lėmė auganti gamtinių
dujų paklausa tarp privačių ir verslo bei viešojo sektoriaus vartotojų.
Lietuvos 330–110 kV įtampos elektros perdavimo tinklas apima 236 transformatorių pastotes
ir skirstyklas bei 7029 km elektros perdavimo linijų (iš kurių 6796 km oro linijos ir 233 kabelinės
linijos). Bendra 330 kV transformatorių įrengtoji galia – 4400 MW, o 110 kV transformatorių –
92,6 MW. Įgyvendinus 1 uždavinio projektus nutiesta 675,66 km elektros perdavimo linijų arba
9,6% visų elektros perdavimo linijų Lietuvoje, naujai įrengta ir (arba) modernizuota 18
transformatorių pastočių ir (arba) skirstyklų (7,6% visų 330–110 kV įtampos elektros perdavimo
tinklui priklausančių transformatorių pastočių ir skirstyklų), pasiekta, kad daugiau nei ketvirtadaliui
visų elektros vartotojų (433.543) elektros energija būtų tiekiama patikimiau.

156

UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ“ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas. 2015 m.

Investicijų poveikis
EAVP 4 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimas tiesiogiai prisidėjo prie strateginių šalies
uždavinių energetikos sektoriuje įgyvendinimo, nes visi finansuoti projektai buvo numatyti
Nacionalinėje energetikos strategijoje arba jos įgyvendinimo priemonių plane.
Atliktos investicijos taip pat turėjo įtakos dalies strateginio konteksto rodiklių pasiekimui.
Strateginio konteksto rodiklio „Vidutinis neplanuotų trumpų nutraukimų vienam vartotojui
per metus skirstomuosiuose elektros tinkluose (Momentary Average Interruption Frequency
index – MAIFI)“ pradinė reikšmė 2005 m. buvo 0,4. 2015 m. planuojama pasiekti reikšmė – 0,38.
MAIFI yra specifinis rodiklis, kurį sunku tiksliai prognozuoti, nes į jo skaičiavimus įeina tokie
veiksniai kaip „Force major“ (nenugalima jėga), išorinis poveikis, kurio negalima iš anksto
numatyti, ir kiti rodikliai. Vienais metais gali būti neįprastai daug audrų, perkūnijų, o kitais –
mažiau. VKEKK nustatyti 2011–2015 m. patikimumo rodikliai perdavimo tinklo operatorių
įpareigoja užtikrinti, kad techninė paslaugų kokybė būtų geresnė arba lygi minimaliems
reikalavimams: perdavimo tinklu nepersiųstos elektros energijos kiekis neturėtų būti didesnis nei 5
MWh per metus ir vidutinis nutraukimo laikas neturėtų būti ilgesnis kaip 0,26 min. per metus
(išskyrus nutraukimus dėl „Force majeure“ ir išorinio poveikio priežasčių) tik ilgiems ir
neplanuotiems nutraukimams. Remiantis VKEKK paskelbta elektros energijos ir gamtinių dujų
rinkų metine ataskaita Europos Komisijai, 157 2015 m. faktinis perdavimo tinklu nepersiųstos
elektros energijos kiekio (ENS) rodiklis siekė 4,54 MWh/metus, t. y. buvo mažesnis už minimalaus
lygio rodiklį 5 MWh. 2015 m. vidutinė elektros energijos perdavimo nutraukimo trukmė (AIT) per
metus siekė 0,22 min, t. y. buvo mažesnė už minimalaus lygio rodiklį 0,26 min/per metus. VKEKK
įvertino faktinį patikimumo lygį už 2015 m. ir nustatė, kad, lyginant su nustatytu minimaliu lygiu,
persiuntimo patikimumas pagal ENS rodiklį pagerėjo 9,2 proc., o pagal AIT rodiklį – 15,38 proc.
48 paveikslas. Elektros energijos kiekio ir vidutinė elektros energijos perdavimo nutraukimo
trukmės rodiklių dinamika158

Elektros energijos persiuntimo patikimumas skirstomaisiais tinklais yra vertinamas SAIDI
(Vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo skirstomuoju tinklu nutraukimų trukmė) ir
SAIFI (Vidutinis elektros energijos skirstomajame tinkle nutraukimų skaičius vartotojui) rodikliais.
VKEKK nustatyti patikimumo rodikliai skirstomojo tinklo operatorių įpareigoja užtikrinti, kad
techninė paslaugų kokybė būtų geresnė arba lygi minimaliems reikalavimams: vartotojui elektros
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energijos vidutinė nutraukimo trukmė neturėtų būti ilgesnė nei 66 min. per metus ir vartotojui
tenkantis vidutinis nutraukimų skaičius neturėtų būti didesnis nei 0,93 karto per metus (išskyrus
nutraukimus dėl „Force majeure“ (nenugalima jėga) ir išorinio poveikio priežasčių) tik ilgiems ir
neplanuotiems nutraukimams.
2015 m. faktinis SAIDI rodiklis siekė 44,5 min./vartotojui, t. y. neviršijo minimalaus lygio
(VKKEK nustatytas minimalus rodiklio lygis – 66 min. per metus). 2015 m. faktinis SAIFI rodiklis
siekė 0,60 karto/vartotojui, t. y. neviršijo minimalaus lygio (VKEKK nustatytas minimalus rodiklio
lygis – 0,93 karto/vartotojui). VKEKK įvertino faktinį kokybės patikimumo lygį už 2015 m. ir
nustatė, kad, lyginant su nustatytu minimaliu lygiu, persiuntimo patikimumas pagal SAIDI rodiklį
pagerėjo 32,45 proc., o pagal SAIFI rodiklį – 35,48 proc.
49 paveikslas. Vidutinės neplanuotų elektros energijos persiuntimo skirstomuoju tinklu nutraukimų
trukmės ir vidutinio elektros energijos skirstomajame tinkle nutraukimų skaičiaus vartotojui
rodiklių dinamika159

Elektros energijos persiuntimo patikimumo rodikliai nuosekliai mažėja, tai reiškia, kad gerėja
persiuntimo paslaugų kokybė, trumpėja nutrūkimų laikas vienam vartotojui per metus bei mažėja
nutrūkimų skaičius 1 vartotojui. Prie šių rodiklių mažėjimo prisidėjo priemonės „Elektros skirstymo
sistemos modernizavimas ir plėtra“ lėšomis finansuojamos investicijos, nes jas įgyvendinus 433.543
elektros vartotojams elektros energija tiekiama patikimiau, naujai įrengta ir (arba) modernizuota 18
transformatorių pastočių ir (arba) skirstyklų ir naujai nutiesti 675,66 km elektros linijų.
Analizuojant ES investicijų, skirtų įgyvendinat EAVP 4 prioriteto 1 uždavinį, poveikį svarbu
paminėti ir tai, kad įgyvendinus projektą „Magistralinio dujotiekio Jurbarkas – Klaipėda statyba“
(kuris, plačiau pristatomas kaip gerosios praktikos pavyzdys) buvo prisidėta prie Lietuvos
energetinės priklausomybės nuo Rusijos rinkos sumažinimo. Šio projekto dėka Klaipėdos SGD
buvo prijungtas prie Lietuvos dujotiekių sistemos.
Gerosios praktikos pavyzdžiai
Projekto vykdytojas: AB ,,Amber Grid“
Projekto pavadinimas: „Magistralinio dujotiekio Jurbarkas – Klaipėda statyba“
Projekto vertė: 20,64 mln. eurų
Projektas buvo skirtas sujungti perdavimo sistemą į žiedinę perdavimo sistemą, taip
užtikrinant saugų bei patikimą gamtinių dujų tiekimą, paskirstymą, perdavimą ir laikymą, skatinti
gamtinių dujų tiekimo, paskirstymo ir perdavimo vidaus rinkos plėtrą bei sujungti gamtinių dujų
sistemas su ES gamtinių dujų sistemomis. Nutiestu dujotiekiu SGD buvo prijungtas prie Lietuvos
dujotiekių sistemos. Be to, atsirado galimybė tiekti dujas Tauragės, Šilutės, Šilalės, Pagėgių ir
Klaipėdos r. vartotojams.
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Projekto rezultatai: suformuoti papildomi gamtinių dujų perdavimo sistemos pajėgumai
(tūkst. M³/val.) – 79,00; pritraukta privačių investicijų (mln. eurų) – 34,67; nutiesta naujų
magistralinių dujotiekių (km) – 137,88 km. Projektas prisidėjo prie uždavinio „Sudaryti technines
galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir dujų rinkų integracijai į Europos
Sąjungos bendrąsias elektros ir dujų vidaus rinkas“ tikslų įgyvendinimo ir pasiekė EAVP šio
uždavinio įgyvendinimo rodiklius.
Projekto vykdytojas: LITGRID AB
Projekto pavadinimas: „330 kV įtampos elektros perdavimo linijos Klaipėda–Telšiai
statyba“
Projekto vertė: 6,58 mln. eurų
Projekto tikslas – padidinti elektros tiekimo patikimumą Klaipėdos regionui, pasirengi
jungties tarp Lietuvos ir Švedijos prijungimui prie Lietuvos energetikos sistemos. Šis projektas
unikalus tuo, kad per visą atkurtos Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį pastatyta pirmoji
330 kilovoltų (kV) elektros perdavimo oro linija Klaipėda–Telšiai, besidriekianti per Klaipėdos,
Plungės ir Telšių rajonus. Linijos ilgis – 89 kilometrai. Tinklo perdavimo galia – 900 MW. Šis
projektas itin svarbus Lietuvos elektros energetikos sistemos integracijai į Europos elektros
energetikos sistemą ir Europos elektros rinką. Linija reikalinga tam, kad būtų galima išnaudoti visus
elektros jungties „NordBalt“ privalumus. 2015 m. pabaigoje pradėjus elektros jungties eksploataciją
per elektros liniją Klaipėda–Telšiai į Lietuvą jau galima perduoti iš Skandinavijos tiekiamą elektrą.
Iki šiol vakarinėje Lietuvos dalyje veikė tik 330 kV įtampos tarpsisteminės jungtys, sujungiančios
Klaipėdą su Karaliaučiumi ir Latvija. Klaipėdos, Telšių ir Plungės gyventojams ši linija sustiprins
elektros perdavimo patikimumą.
Projektas prisidėjo prie uždavinio „Sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas
Lietuvos elektros ir dujų rinkų integracijai į Europos Sąjungos bendrąsias elektros ir dujų vidaus
rinkas“ tikslų įgyvendinimo, nes sudarė technines galimybės ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos
elektros rinkos integracijai į ES elektros vidaus rinką.

2 uždavinys
EAVP 4 prioriteto 2 uždavinys buvo skirtas modernizuoti elektros skirstymo sistemą (statant
elektros skirstymo linijas, transformatorių pastotes, jas modernizuojant, keičiant elektros linijas),
šilumos tiekimo sistemą (keičiant susidėvėjusius centralizuoto šilumos tiekimo tinklus naujais,
statant naujus centralizuoto šilumos tiekimo tinklus) bei keisti energetikos tinklų infrastruktūrą
(rekonstruojant ar perkeliant energetikos objektus). Siekiant šio uždavinio tikslų, buvo
įgyvendinamos priemonės „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“, „Šilumos
tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ bei „Energetikos objektų rekonstravimas ir
perkėlimas“. Pagal 2 uždavinį baigti įgyvendinti 163 projektai, kuriems pagal finansavimo ir
administravimo sutartis skirtas finansavimas sudarė beveik 95 proc. 2 uždaviniui skirtų ES fondų
lėšų. Deklaruotinų lėšų suma buvo tokia pati, kaip ir skirtų lėšų suma.
Produkto rodiklių pasiekimas
Įgyvendinus 2 uždavinio priemones, buvo modernizuota 1011,40 km centralizuoto šilumos
tiekimo tinklų, o 1.404.735 šilumos vartotojams šiluma pradėta tiekti patikimiau, ir pagerėjo
tiekimo kokybė. Produkto rodiklis „Modernizuota centralizuoto šilumos tiekimo tinklų
(sutartinių 100 mm skersmens viengubų vamzdžių) (km)“ buvo pasiektas ir viršytas beveik 35
proc., nes priemonei „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ buvo skirta papildomai
lėšų, perskirstant jas iš kitų šio prioriteto priemonių, todėl įgyvendinta daugiau projektų ir
atitinkamai pasiekta didesnė rodiklio reikšmė.
Rezultato rodiklių pasiekimas

EAVP numatyta rezultato rodiklio „Šilumos vartotojų, kuriems pagerėjo šilumos tiekimo
patikimumas ir kokybė, skaičius“ tikslinė reikšmė buvo pasiekta ir viršyta 75 proc. Atsižvelgiant į
rodiklių pasiekimus, galima teigti, kad uždavinys buvo įgyvendintas sėkmingai net ir panaudojus ne
absoliučiai visas jam įgyvendinti skirtas ES struktūrinių fondų lėšas.
Paskutiniais 2012 m. Lietuvos šilumos tiekėju asociacijos duomenimis, bendras šilumos
tinklų ilgis Lietuvoje yra 2440,4 km. Perskaičiavus į sutartinį 100 mm diametro vamzdžio ilgį,
šilumos tiekimo tinklų vieno vamzdžio ilgis Lietuvoje yra 8212 km. Įgyvendinant 2 uždavinį,
modernizuota 1011,40 km centralizuoto šilumos tiekimo tinklų, o tai sudaro daugiau nei 12 proc.
nuo bendro šilumos tiekimo tinklų ilgio Lietuvoje (8212 km). Šilumos vartotojų, kuriems šiluma
pradėta tiekti patikimiau, skaičius daugiau nei 2 kartus viršijo bendrą šilumos vartotojų skaičių 2014
m. Taip nutiko todėl, kad skaičiuojant rodiklį „Šilumos vartotojų, kuriems pagerėjo šilumos tiekimo
patikimumas ir kokybė, skaičius“ buvo sumuojami ne unikalūs šilumos vartotojai, o visi tie,
kuriems konkrečiais metais pagerėjo šilumos tiekimo patikimumas ir kokybė. Tas pats vartotojas
galėjo būti įskaičiuotas du ar daugiau kartų, jei šilumos tiekimo patikimumas jam buvo pagerintas
ne vieną kartą.
50 paveikslas. Technologinių perdavimo nuostolių rodiklių dinamika160

Investicijų poveikis
EAVP 2 uždavinio įgyvendinimas prisidėjo prie dalies strateginio konteksto rodiklių
pasiekimo. Strateginio konteksto rodiklio „Šiluminės energijos transportavimo nuostoliai
(proc.)“ pradinė reikšmė 2005 m. buvo 19,6 proc., o siektina reikšmė 2015 m. – 16,6 proc.
Pateiktame grafike stebima šilumos technologinių nuostolių mažėjimo dinamika nuo 1996 iki 2015
m. 2015 m. šilumos technologiniai perdavimo nuostoliai siekė 16,2 proc. t. y. 0,4 proc. geresni
rezultatai, nei buvo numatyta pasiekti. Priemonės „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir
plėtra“ veiklos tiesiogiai prisidėjo prie šių nuostolių mažėjimo ir ženklaus šilumos energijos tinklo
modernizavimo. Tai patvirtino ir 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos
konkurencingumui vertinimas, kuriame teigiama, kad priemonė „Šilumos tiekimo sistemos
modernizavimas ir plėtra“ turėjo stiprų poveikį strateginio konteksto rodikliui „Šiluminės energijos
transportavimo nuostoliai (proc.)“161.
Įgyvendinant 2 uždavinį taip pat buvo modernizuojama ir plečiama elektros skirstymo
sistema. Pagal priemonę „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“ naujai įrengtos ir
(arba) modernizuotos 774 transformatorių pastotės ir (arba) skirstyklos, naujai nutiesta 675,66 km
elektros linijų (apie 0,5% viso elektros skirstomųjų tinklų ilgio). Įgyvendinus priemonės veiklas
elektros tiekimo patikimumas padidėjo 239.643 elektros vartotojams (14,2% visų elektros vartotojų
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Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija.
UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ“ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas. 2015 m.
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2014 m.). 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinime
teigiama, kad EAVP priemonė „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“ darė
vidutinio stiprumo poveikį nacionaliniam rodikliui „Vidutinis elektros energijos skirstomajame
tinkle nutraukimų skaičius vartotojui“ 162 . Vertinime taip pat pažymima, kad elektros energijos
tiekimo patikimumui didelę įtaką daro išoriniai veiksniai, kurių neįmanoma kontroliuoti.
Paminėtina ir tai, kad įgyvendinant 2 uždavinio priemonę „Energetikos objektų
rekonstravimas ir perkėlimas“ buvo keičiama energetikos tinklų infrastruktūra, taip sudarant sąlygas
optimaliai plėtoti viešąją infrastruktūrą. Iš viso pagal priemonę buvo perkelta 12,09 km elektros
perdavimo linijų ir viešosios infrastruktūros plėtrai atlaisvintas 20,35 ha plotas.
Apibendrinant Ūkio ministerijos administruojamų priemonių poveikį, svarbu paminėti, kad
energetikos sektorius yra stipriai reguliuojamas valstybės. Tiesioginis ES struktūrinių fondų
investicijų poveikis makroekonominiams rodikliams energetikos sektoriuje 2007–2015 m.
daugiausiai pasireiškė per materialinių investicijų srautų prieaugį. ES lėšos (taip pat antriniai
pagrindinių makroekonominių rodiklių efektai) turėjo įtakos energetikos sektoriaus kuriamai
pridėtinei vertei, grynajam eksportui ir užimtumui. 2007–2013 m. energetikos sektoriuje papildomai
sukurta apie 15,2 mln. eurų pridėtinės vertės nominaliąja išraiška. Pratęsus poveikio matavimo
laikotarpį iki 2020 m., ES fondų poveikis papildomos pridėtinės vertės kūrimui padidėjo iki beveik
69,6 mln. eurų. ES struktūrinių fondų intervencijos taip pat darė poveikį energetikos sektoriaus
eksportui, nes 2007–2013 m. dėl ES struktūrinių fondų investicijų sektoriaus eksportas buvo 29,6
mln. eurų didesnis, lyginant su situacija be ES fondų investicijų. Pratęsus poveikio skaičiavimą iki
2020 m., poveikis eksportui padidėja iki beveik 146 mln. eurų. Be to, ES investicijos energetikos
sektoriuje darė poveikį ir užimtumui, nes dėl ES intervencijų 2007–2013 m. užimtų asmenų
skaičius energetikos sektoriuje padidėjo 46 asmenimis, o 2007–2015 m. – 64 asmenimis, lyginant
su situacija, jei ES fondų lėšos nebūtų buvusios išmokėtos. Didžiausias ES fondų investicijų
poveikis darbo užmokesčiui pasireiškė 2015 m., kai darbo užmokestis energetikos sektoriuje buvo
beveik 16 eurų didesnis, lyginant su situacija be ES fondų investicijų.163
Gerosios praktikos pavyzdys
Projekto vykdytojas: AB „Energijos skirstymo operatoriaus“
Projekto pavadinimas: „AB LESTO transformatorių pastočių modernizavimas“
Projekto vertė: 7,5 mln. eurų, projektui skirtas finansavimas – 2,7 mln. eurų
Projekto tikslas – modernizuoti transformatorių pastotes, siekiant užtikrinti saugų, efektyvų ir
patikimą elektros energijos tiekimą.
Aktualiausia problema, su kuria susiduriama šalyje modernizuojant elektros skirstomąjį tinklą
– pasenusi ir neatnaujinta elektros infrastruktūra. Lietuvoje vyrauja transformatorinės pastotės
(toliau – TP), eksploatuojamos net apie 30–40 metų. Didžioji dalis transformatorių pastočių įrangos
yra nepatenkinamos arba kritinės/avarinės būklės susidėvėję skirstyklos pastatai, nusidėvėję galios
transformatoriai, morališkai pasenę skirstomieji įrenginiai, valdymo pultai, nesaugi aplinka,
nesutvarkyta infrastruktūra aplink pastotes.
Projekto įgyvendinimo metu modernizuotos 7 transformatorių pastotės (Kalvarijos, Kazlų
Rūdos, Marijampolės, Plungės raj., Šiaulių raj., Vilniaus miesto ir Vilniaus raj. vietovėse).
Transformatorių pastočių modernizavimas garantuoja, kad vartotojams yra užtikrintas kokybiškas,
patikimas, nepertraukiamas ir saugus elektros energijos tiekimas, o įrenginiai bus panaudojami
efektyviai. Taigi įgyvendintas projektas tiesiogiai prisidėjo prie saugaus, patikimo ir stabilaus
elektros energijos tiekimo vartotojams užtikrinimo. Elektros vartotojų, kuriems elektros energija
tiekiama patikimiau, skaičius siekė 71.049 asmenų.
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UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas. 2015 m.
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UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas. 2015 m.

Projektas prisidėjo prie uždavinio „Padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą“
įgyvendinimo, nes projekto metu padidėjo elektros energijos tiekimo patikimumas ir saugumas
tiems elektros energijos vartotojams, kurie prijungti prie modernizuotų transformatorinių.
51 paveikslas. 4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių (Ūkio ministerija) įgyvendinimas pagal VP suplanuotas
ir panaudotas lėšas (eurais/proc., ES ir nacionalinės lėšos)
300 634 072
(179%)
167 539 094
(100%)

Suplanuota VP

Deklaruota

Ūkio ministerijos administruojamų 4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimui iš viso skirta
167.539.094 eurai. Deklaruota Europos Komisijai tinkamų išlaidų suma 300,6 mln.eurų, t. y. 179
proc. Ūkio ministerijos administruojamoms 4 prioriteto priemonėms skirtų lėšų. Panaudotų lėšų
perteklių galėjo lemti tai, kad projektų vykdytojai didesne dalimi prisidėjo prie projektų
įgyvendinimo, be to, skiriant daugiau lėšų buvo valdoma rizika netekti ES finansavimo dėl
nepasiektų rodiklių ar dėl nutrauktų finansavimo ir administravimo sutarčių.
Įgyvendinant šį prioritetą, vienose priemonėse sutaupytos lėšos buvo perskirstomos kitoms.
Tokiu būdu buvo galima siekti didesnių stebėsenos rodiklių reikšmių. Įgyvendinimo sparta buvo
pakankama. Iš kitose priemonėse sutaupytų lėšų nemažai lėšų buvo perskirstyta priemonei „Šilumos
tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“, pagal kurią buvo paskelbti papildomi kvietimai teikti
paraiškas atsižvelgiant į prastą šilumos trasų būklę ir didelį jų modernizavimo poreikį. Lėšų
perskirstymas pasiteisino, nes projektų pagal šią priemonę įgyvendinimas ženkliai prisidėjo prie
EAVP rodiklių pasiekimo.
D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS
1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
yra neutralus, nes Ūkio ministerijos administruojamos priemonės nėra tiesiogiai nukreiptos į vyrų ir
moterų lygių galimybių skatinimą, t. y. jos nedaro nei teigiamo, nei neigiamo poveikio vyrų ir
moterų lygių galimybių skatinimui.
2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Prioritetas neturi tiesioginio poveikio informacinės visuomenės plėtrai.
3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Ūkio ministerija administruoja priemones, kurių įgyvendinimas turi tiesioginį poveikį darnaus
vystymosi prioriteto įgyvendinimui, todėl prioriteto įgyvendinimas daro teigiamą įtaką socialinių

bei ekonominių problemų sprendimui, o įgyvendinami projektai nepažeidžia aplinkosauginių
reikalavimų, darnaus vystymosi nuostatų regionų plėtros srityje.
Gerosios praktikos pavyzdys
Projekto vykdytojas: AB „LITGRID“
Projekto pavadinimas: „330/110/10 kV Panevėžio TP rekonstrukcija“
Projekto vertė: 5,07 mln. eurų
Projekto tikslas – modernizuoti Panevėžio regiono elektros perdavimo sistemą, siekiant
didinti elektros tiekimo patikimumą integruojantis į ES bendrąją elektros rinką. Projekto metu
rekonstruota Panevėžio transformatorių pastotė. Ši aukštos įtampos pastotė užtikrina patikimą
elektros tiekimą Rytų Lietuvos vartotojams ir saugų elektros energijos tranzitą tarp Latvijos ir
Lietuvos. Panevėžio transformatorių pastotėje sumontuoti šiuolaikiški įrenginiai, įdiegtos
modernios valdymo technologijos. Panevėžio transformatorių pastotė yra vienas iš moderniausių
objektų šalies energetikos sistemoje, valdomas nuotoliniu būdu iš centrinės dispečerinės Vilniuje.
Tai leidžia greitai reaguoti į įvykius sistemoje. Iš naujo pastatyta Panevėžio pastotė yra kertinis
elektros mazgas, atitinkantis aukščiausius saugumo ir elektros tiekimo patikimumo reikalavimus.
Panevėžio pastotės 330 kilovoltų (kV) skirstykla prie elektros perdavimo sistemos prijungta trimis
aukštos įtampos oro linijomis. Pastotės teritorijoje pastatyti du nauji moduliniai karkasiniai pastatai:
330 kV skirstyklos ir 110 kV skirstyklos valdymo pultai, rekonstruoti keturi esami statiniai.
Pastotės 110 kV dalyje rekonstruota 12 linijų, viename autotransformatoriuje įdiegta monitoringo
sistema, taip pat sumontuotas naujas autotransformatorius. Visi neužstatyti plotai sutvarkyti ir
apželdinti. Panevėžio pastotė patenka į šviesolaidinių kabelių žiedą, čia įrengtas ryšių mazgas,
užtikrinantis skaitmeninio ryšio sistemų darbą. Atliekant rekonstrukciją buvo panaudota esama
telekomunikacijų įranga, kartu ji papildyta naujais komponentais. Projekto rezultatai –
modernizuota 1 transformatorių pastotė.
4. JEREMIE įgyvendinimas
Netaikoma
5. Informacija apie kryžminį finansavimą
Netaikoma
6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui
Netaikoma

3.4.1.2. Svarbiausios problemos
Dėl 2008–2010 m. ekonominės krizės EAVP 4 prioriteto 1 ir 2 uždavinio įgyvendinimui trūko
nacionalinio viešojo finansavimo lėšų, tačiau siekiant spręsti šią problemą buvo pasirašyta sutartis
su EIB dėl ilgalaikės paskolos, skirtos 2007–2013 m. laikotarpio ES fondų lėšomis įgyvendinamų
projektų bendrajam viešajam finansavimui užtikrinti.

3.4.2. Susisiekimo ministerijos administruojamų 4 prioriteto 3, 4, 5 uždavinių įgyvendinimo analizė
Įgyvendindama 4 prioritetą, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija siekė šių uždavinių:
3 uždavinys: ,,Eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas“ (toliau – 3 uždavinys), kurį įgyvendinant buvo finansuojamas kelių tinklo
tobulinimas, įdiegiant eismo saugos inžinerines priemones ir aplinkosaugos priemones;
4 uždavinys: ,,Valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ (toliau – 4 uždavinys), kurį
įgyvendinant buvo finansuojamas žvyrkelių asfaltavimas, magistralinių, krašto, rajoninių automobilių kelių dangos tobulinimas, vietinės reikšmės kelių
ir gatvių rekonstravimas ir plėtra, tunelių ir požeminių perėjų įrengimas, regioninės reikšmės (jungiamųjų) geležinkelio linijų pralaidumo didinimas;
5 uždavinys: ,,Regioninės vandens transporto infrastruktūros plėtra“ (toliau – 5 uždavinys), kurį įgyvendinant buvo finansuojama vietinės ir
regioninės laivybos infrastruktūros plėtra, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas, laivybos vidaus vandenų keliais gerinimas.
Šių uždavinių siekta įgyvendinant 4 priemones: 3 priemonės įgyvendintos valstybės projektų planavimo būdu ir 1 priemonė – regionų projektų
planavimo būdu. Buvo įgyvendinti 265 projektai, kurių bendra vertė siekė 592,83 mln. eurų.
Informacija apie EAVP 4 prioriteto 3, 4, 5 uždavinių įgyvendinimą, pateikiama remiantis uždavinių lygmens fizinių ir finansinių stebėsenos
rodiklių pasiekimais.

3.4.2.1. Tikslų pasiekimas ir įgyvendinimo analizė
A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU
29 lentelė. 3 uždavinys: eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

27

39

54

70

75

75

Produkto rodikliai
Įdiegtos saugaus
eismo gerinimo ir
aplinkosaugos
priemonės didesnio
avaringumo rizikos
ruožuose (vnt.)

Pasiekimas

0

0

27

27

Tikslas
Pradinis taškas

70
0
Rezultato rodikliai

Panaikintų „juodųjų

Pasiekimas

0

0

0

0

0

0

7

7

7

7

dėmių“ skaičius

Tikslas

25

Pradinis taškas

0

30 lentelė. 4 uždavinys: valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas
Rodikliai
Nutiesta naujų ir
rekonstruota
esamų automobilių
kelių (km)

Nutiesta naujų ir
rekonstruota
esamų geležinkelių
kelių (km)

2007

Pasiekimas

2008

0

2009

2010

2011

Produkto rodikliai
678,3
868,1
1039,67

268,37

2012

2013

1107,02

1165,62

1,13

2,19

2014

2015

1211,92 1233,51

Tikslas
Pradinis taškas

0

Pasiekimas

0

0

0

1,01164

0,98

2,19

35,37

Tikslas
Pradinis taškas

Iš viso
1233,51
1200

35,37
35

0
Rezultato rodikliai

Sutaupytas laikas
vežant krovinius
rekonstruotais
geležinkeliais
(mln. tonų
valandų)

Pasiekimas

0

0

0

0

0

0

0

0,24

3,70

3,70

Tikslas
Pradinis taškas

0,47
0

31 lentelė. 5 uždavinys: regioninės vandens transporto infrastruktūros plėtra
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

0

0

0

0

1

1

Produkto rodikliai
Pastatyta ir rekonstruota

164

Pasiekimas

0

0

0

0

Visas valstybinės reikšmės geležinkelių linijų tinklas (išskyrus TEN-T), Lietuvoje yra 1097,9 km valstybinės reikšmės geležinkelių kelių (2007 m. duomenys), kurie nepriklauso
TEN-T tinklui.

prieplaukų (vnt.)

Tikslas
Pradinis taškas

1
0
Rezultato rodikliai

Aptarnautų laivų
skaičius vidutiniškai per
metus

Pasiekimas

0

0

0

0

0

0

Tikslas
Pradinis taškas

0

32 lentelė. 4 prioritetas (Susisiekimo ministerija) finansinis įgyvendinimas pagal 3, 4, 5 uždavinius (eurais)

3 uždavinys
4 uždavinys
5 uždavinys
Iš viso:

Deklaruotinų išlaidų suma
Deklaruotas EK
Iš viso:
viešasis įnašas
42.423.014,17
39.602.228,96
504.019.770,53
499.925.476,17
8.582.065,29
8.582.065,29
555.024.849,99
548.109.770,42

0

81

81
50

B DALIS: FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS

Uždaviniai

0

C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ

3 uždavinys
EAVP 3 uždavinys buvo skirtas investicijoms į eismo saugos inžinerinių priemonių diegimą.
Įgyvendinant šį uždavinį, 2007–2013 m. buvo vykdoma priemonė „Kelių ir geležinkelių tinklo
tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“. Pagal šią priemonę buvo
finansuoti ir baigti įgyvendinti 4 projektai, kuriems skirtas finansavimas siekė 34,402 mln. eurų.
Atsižvelgiant į faktiškai pasiektas šiam uždaviniui numatytas produkto ir rezultato rodiklių
reikšmes, galima teigti, kad uždavinys buvo įgyvendintas sėkmingai.
Produkto rodiklių pasiekimas
EAVP buvo numatytas produkto rodiklis „Įdiegtos saugaus eismo gerinimo ir aplinkos
apsaugos priemonės didesnio avaringumo rizikos ruožuose“. Buvo siekiama įdiegti 70 tokių
priemonių. Iki 2015 m. pabaigos numatytas tikslas buvo pasiektas ir viršytas, įdiegus 75 saugaus
eismo gerinimo priemones. Atliktame ES struktūrinės paramos kelių sektoriui poveikio vertinime
pabrėžiama, 165 kad, nepaisant to, jog suplanuoti rodikliai buvo viršyti, poreikis gerinti eismo
saugumą keliuose išliko, todėl eismo saugumo pagerinimo rodiklių fiksavimas bus aktualus ir
2014–2020 m.
Rezultato rodiklių pasiekimas
Sudarytose projektų finansavimo ir administravimo sutartyse planuota pasiekti skaitinė
rezultato rodiklio „Panaikintų „juodųjų dėmių“ skaičius“ reikšmė (23 panaikintos ,,juodosios
dėmės“) buvo mažesnė už EAVP numatytą reikšmę (25 panaikintos ,,juodosios dėmės“), tačiau šis
neatitikimas buvo kompensuojamas eismo saugos priemonėmis, neišvengiamai diegiamomis
įgyvendinant kitus EAVP uždavinius, susijusius su kelių tiesimu ir rekonstrukcija. Todėl „juodųjų
dėmių“ Lietuvos keliuose nuosekliai mažėjo. Jei 2005 m. jų buvo 247, tai 2012 m. – 58, 2013 m. –
43, 2014 m. pabaigoje jų buvo 37. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos (toliau – LAKD) duomenimis, tuose didesnio avaringumo ruožuose, kuriuose buvo
įdiegtos uždaviniui įgyvendinti skirtomis lėšomis finansuojamos saugaus eismo gerinimo
priemonės, mirtimis pasibaigusių eismo įvykių nebuvo užfiksuota. Prognozuojama, kad pagal 2014
m. sausio 9 d. įgyvendinto projekto „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, II etapas“
ir 2015 m. birželio 23 d. įgyvendinto projekto „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas,
III etapas“ finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuotų panaikinti „juodųjų dėmių“
reikšmes, praėjus 4 metams po projektų įgyvendinimo, bus panaikinta dar 16 „juodųjų dėmių“. Iš
viso planuojama panaikinti 23 „juodąsias dėmes“. Pasiekta rezultato rodiklio „Panaikintų
„juodųjų dėmių“ skaičius“ reikšmė (7) sudaro 28 proc. nuo EAVP plano (25 vnt.). Atkreipiamas
dėmesys, kad „juodojoje dėmėje“ įdiegus saugaus eismo gerinimo ir aplinkosaugos priemones
rezultatas vertinamas praėjus 4 metams po jų įdiegimo, todėl bendras panaikintų „juodųjų dėmių“
skaičius bus patvirtintas tik 2020 m.
Investicijų poveikis
Bendra šalies kelių eismo saugumo situacija 2007–2015 m. gerėjo. Kelių eismo įvykių
skaičius sumažėjo nuo 6 448 eismo įvykių 2007 m. iki 3 161 eismo įvykių 2015 m.166 Prie eismo
saugumo situacijos gerėjimo prisidėjo visos LR susisiekimo ministerijos kompetencijai priskirtos
priemonės, tačiau tiesioginę įtaką šiam rodikliui darė tos priemonės, pagal kurias buvo plėtojama
saugaus eismo inžinerinė infrastruktūra. Viena iš šių priemonių buvo pagal EAVP 3 uždavinį
įgyvendinta priemonė „Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant
165

UAB „BGI Consulting, „ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir
panaudojimo efektyvumo vertinimas“, 2013 m.
166
2007 m. kelių eismo įvykių skaičius siekė 6 448, 2008 m. – 4 796, 2009 m. – 3 805, 2010 m. – 3 530, 2011 m. – 3
266, 2012 m. – 3 391, 2013 m. – 3 391, 2014 m. – 3 255, o 2015 m. – 3 161.

neigiamą poveikį aplinkai“. Įgyvendinant projektus diegtos saugaus eismo inžinerinės
infrastruktūros priemonės buvo pėsčiųjų ir dviračių takų nutiesimas, sankryžų rekonstravimas,
greitėjimo ir lėtėjimo juostų bei pėsčiųjų perėjų įrengimas. Laikoma, kad efektyviausios iš eismo
saugumo priemonių yra sankryžų rekonstravimas į žiedines bei pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimas
ES lėšomis pagal 3 uždavinį buvo investuojama ne tik į kelių, bet ir į geležinkelių eismo
saugumą bei modernizuojama ekstremalių ir krizinių situacijų padarinių likvidavimo sistema
geležinkelyje. Įgyvendinant uždavinį buvo įsigytos 4 techninės priemonės, skirtos geležinkelių
transporto eismo įvykių padariniams šalinti (planas – 2 vnt.).
Taigi, apibendrinant galima teigti, kad uždavinys įgyvendintas sėkmingai: siekiant apsaugoti
eismo dalyvius, buvo rekonstruotos pavojingos sankryžos, įdiegtas numatytas skaičius saugaus
eismo gerinimo ir aplinkosaugos priemonių didesnio avaringumo rizikos ruožuose, panaikintos
,,juodosios dėmės“, modernizuota ekstremalių ir krizinių situacijų geležinkelyje valdymo sistema.
Šios kompleksinės priemonės užtikrina saugesnes, atitinkančias eismo intensyvumo lygį, eismo
sąlygas keliuose ir geležinkeliuose, mažina eismo įvykių skaičių ir neigiamą eismo poveikį aplinkai,
padeda išsaugoti žmonių sveikatą ir gyvybę. Taip pat pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos užsakymu atlikto vertinimo ,,ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių
sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir panaudojimo efektyvumo vertinimas“ 167 metu
atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai rodo, kad dėl analizuojamų investicijų į kelių
sektorių 2007–2020 m. sukurtas papildomas BVP 2,3 karto viršija pačias investicijas (iš visų
finansavimo šaltinių, išreikštas proc. nuo BVP).
Gerosios praktikos pavyzdžiai
Projekto vykdytojas: LAKD
Projekto pavadinimas: „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, III etapas“
Projekto vertė: 9,09 mln. eurų
Pagal pasiektus rezultatus šis projektas yra vienas iš reikšmingiausių pagal šį uždavinį
įgyvendintų projektų – didesnio avaringumo rizikos ruožuose įdiegtos 23 saugaus eismo gerinimo ir
aplinkosaugos priemonės (vienetai, EAVP planas – 87), t. y. rekonstruotos sankryžos, įrengti
pėsčiųjų ir dviračių takai. Įdiegus šias priemones tikimasi panaikinti septynias „juodąsias dėmes“
(EAVP planas – 25 vnt.), tačiau šis rezultatas bus vertinamas praėjus 4 metams po projekto
baigimo, t. y. tik 2019 m.

4 uždavinys
EAVP 4 uždavinys buvo skirtas rekonstruoti valstybinės reikšmės kelius (asfaltuoti
žvyrkelius, gerinti automobilių kelių dangą) ir geležinkelius, taip pat plėtoti regioninės reikšmės
transporto infrastruktūrą, kelių jungtis su pagrindinėmis magistralėmis, diegti eismo saugos
inžinerines ir aplinkosaugos priemones. Siekiant šio uždavinio tikslų, buvo įgyvendinamos
priemonės „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų
gerinimas“ bei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“. Pagal šias
priemones baigti įgyvendinti 256 projektai, kuriems skirtas finansavimas siekė 450,14 mln. eurų.
Atsižvelgiant į faktiškai pasiektas šiam uždaviniui numatytas produkto ir rezultato rodiklių
reikšmes, galima teigti, kad uždavinys įgyvendintas sėkmingai.
Produkto rodiklių pasiekimas
Produkto rodiklis „Nutiesta naujų ir rekonstruota esamų automobilių kelių“, kuris iki
2015 m. pabaigos buvo pasiektas ir viršytas beveik 3 proc., nutiesus ir rekonstravus 1 234 km kelių
(numatytas tikslas buvo 1 200 km). Maždaug pusę ES lėšomis nutiestų arba rekonstruotų kelių
167

Detalesnė informacija adresu: <http://www.esparama.lt/vertinimo-ataskaitos#10transport>.

sudarė išasfaltuoti žvyrkeliai. Iš viso pagal priemonę „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių
infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ buvo įgyvendinti 23 projektai, iš jų 14 – žvyrkelių
asfaltavimo, o jų metu išasfaltuota 737 km valstybinės reikšmės žvyrkelių. Vieno žvyrkelio
kilometro asfaltavimo planinė kaina Lietuvoje sudarė apie 0,3 mln. eurų, o kelio rekonstrukcija –
apie 0,9 mln. eurų. Turimi pavyzdžiai iš Latvijos, Vengrijos, Lenkijos ir Čekijos rodė, kad vieno
kilometro rekonstrukcijos bei naujų kelių tiesimo vidutinės kainos prasidėjo maždaug nuo 1 mln.
eurų (1 kilometrui) ir siekė iki kelių milijonų eurų vienam kilometrui.168
EAVP 4 uždaviniui taip pat buvo numatytas produkto rodiklis bei „Nutiesta naujų ir
rekonstruota esamų geležinkelių kelių“, kuris iki 2015 m. pabaigos buvo pasiektas, nutiesus ir
rekonstravus 35,37 km geležinkelių kelių (numatytas tikslas buvo 35 km). Nuo 2007 m. iki 2015 m.
geležinkelių ilgis Lietuvoje padidėjo 110,9 km (nuo 1 766,3 km 2007 m. iki 1 877,2 km 2015 m.), o
ES struktūrinių fondų lėšomis nutiesti ir rekonstruoti geležinkelių keliai sudarė 32 proc. šio rodiklio
pokyčio šalyje. Galima teigti, kad priemonė „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių
infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ vaidino svarbų vaidmenį, gerinant geležinkelių kelių
infrastruktūrą Lietuvoje.
Rezultato rodiklių pasiekimas
Šiam uždaviniui numatytas rezultato rodiklis „Sutaupytas laikas vežant krovinius
rekonstruotais geležinkeliais“ iki 2015 m. pabaigos buvo pasiektas, o krovinių vežimo
rekonstruotais geležinkeliais laikas sutrumpėjo 3,70 mln. tonų valandų.
Investicijų poveikis
Per 2007–2014 m. laikotarpį valstybinės reikšmės kelių su patobulinta danga ilgis Lietuvoje
padidėjo 824 km, todėl priemonės „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros
techninių parametrų gerinimas“ įgyvendinimas lėmė apie 90 proc. šio rodiklio pokyčio (valstybinės
reikšmės kelių su patobulinta danga ilgio padidėjimo) šalyje. Valstybinės reikšmės žvyrkeliai buvo
asfaltuojami 59 savivaldybėse, vienoje savivaldybėje išasfaltuota nuo 1,7 km (Šalčininkų raj. sav.)
iki 35 km (Šakių raj. sav.) valstybinės reikšmės žvyrkelių (vidutiniškai 15,7 km). 169 Priemonė
„Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ buvo mažesnio masto, o pagal ją
buvo remiamas vietinės reikšmės kelių, gatvių, tunelių (išskyrus geležinkelių tunelius) ir įvairių
požeminių perėjimų atnaujinimas ir plėtra, žvyrkelių asfaltavimas ir eismo saugos inžinerinių bei
aplinkosaugos priemonių diegimas. Pagal priemonę iš viso buvo įgyvendinti 233 projektai, o
bendras nutiestų ir rekonstruotų savivaldybių kelių ir gatvių ilgis siekė 322 km, t. y. mažiau nei 3
proc. viso kelių su patobulinta danga ilgio šalyje.
Gerosios praktikos pavyzdžiai
Projekto vykdytojas: LAKD
Projekto pavadinimas: „Jungčių su tarptautiniais koridoriais plėtra. Valstybinės reikšmės
kelių rekonstrukcija (II etapas)“
Projekto vertė: 42,51 mln. eurų
Projekto įgyvendinimo metu buvo išplėstos jungtys su tarptautiniais koridoriais: jungtis su
I koridoriumi (kelio 121 Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys ruožo 39,65–48,1 km rekonstrukcija
(ilgis 8,45 km); tilto per Nevėžį 44,14 km rekonstravimas (Miežiškiai); kelio 131 Alytus–Simnas–
Kalvarija ruožų rekonstrukcija (ilgis 19,05 km)); jungtis su IXB koridoriumi (kelio Nr. 146
Raseiniai–Šilinė ruožo 15,46–20 km rekonstravimas (ilgis 4,54 km, Šimkaičiuose); kelio Nr. 155
Kuršėnai–Mažeikiai 3 ruožų rekonstrukcija (ilgis 19,46 km). Prieš projekto įgyvendinimą visais
rekonstruotinais ruožais vyko intensyvus eismas (sunkiojo transporto dalis vidutiniškai sudarė nuo
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8 iki 53 proc.), prasilenkdami automobiliai turėdavo užvažiuoti ant žvyro dangos kelkraščio, o tai
sukeldavo pavojų saugiam eismui. Ruožuose buvo pažeista 8–25 proc. dangos, dėl nepakankamo
dangos stiprumo jos būklė nuolat blogėjo. Projektas net 51,5 km prisidėjo prie uždavinio rodiklio
,,Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai (valstybinės reikšmės keliai, nepriklausantys
TEN-T tinklui) (km)“ pasiekimo, taip pat 0,03 mln. automobilių val. – prie uždavinio rodiklio
,,Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas (mln. automobilių val.)“ pasiekimo.

5 uždavinys
EAVP 5 uždavinys buvo skirtas vietinės ir regioninės laivybos infrastruktūros plėtrai, keleivių
aptarnavimo pajėgumų tobulinimui, laivybos vidaus vandens keliais gerinimui. Siekiant šio
uždavinio tikslų, buvo įgyvendinama priemonė „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių
aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“. Pagal šią priemonę buvo finansuoti 5 projektai, o jiems skirtų
lėšų suma siekė 8,441 mln. eurų.
Produkto rodiklių pasiekimas
Pagal 5 uždavinį numatytas EAVP produkto rodiklis ,,Pastatyta ir rekonstruota
prieplaukų“ (1 vnt.) buvo pasiektas – pastatyta nauja Marvelės krovininė prieplauka ir sukurta
tarptautinius reikalavimus atitinkanti infrastruktūra (įrengta krantinė, sandėliavimo aikštelė, įvestas
vandentiekis, pakloti vidaus elektros tinklai, nutiesti privažiavimo keliai). Paminėtina, kad dėl
nepakankamos infrastruktūros krovininė laivyba Nemuno upe nebevyksta nuo 1993 m., o pastatyta
nauja prieplauka gali aptarnauti įvairius krovinius gabenančius laivus (konteinerius, birias ir
statybines medžiagas, medieną, didelių gabaritų ir sunkiasvorius krovinius).
Rezultato rodiklių pasiekimas
Rezultato rodiklio ,,Aptarnautų laivų skaičius vidutiniškai per metus“ reikšmė
(vidutiniškai 50 laivų per metus) pasiekta – vidutiniškai per metus buvo aptarnautas 81 laivas.
Produkto rodiklis ,,Vidaus vandens kelio E41 sureguliavimas bunomis“ buvo pasiektas 100
proc., bunomis sureguliavus 20 km vidaus vandens kelio. Įgyvendinant rezultato rodiklį
,,Sumažėjusi nešmenų valymo apimtis vandens kelyje E41“, buvo įvykdytas 20 tūkst. kubinių metrų
planas.
Investicijų poveikis
Transporto sektorius buvo vienas iš ekonomikos sektorių, gavusių daugiausiai ilgalaikės
naudos dėl ES struktūrinių fondų investicijų. 2007–2015 m. ES fondų lėšos darė teigiamą įtaką
šiame sektoriuje sukuriamos pridėtinės vertės didėjimui ir darbo vietų kūrimui / išsaugojimui, taip
pat materialinių investicijų bei paslaugų eksporto apimčių didėjimui, o tai iš esmės lėmė sektoriaus
konkurencingumo augimą. Atliktame ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos
konkurencingumui vertinime170 teigiama, kad 2007–2013 m. dėl ES struktūrinių fondų intervencijų
transporto sektoriuje sukurta 0,7 mlrd. EUR nominalios pridėtinės vertės, o kartu su prognoze iki
2015 m. – 1,2 mlrd. EUR, lyginant su situacija, jei nebūtų gauta ES struktūrinių fondų investicijų.
Darant prielaidą, kad iki 2020 m. transporto sektoriui bus išmokėta 0,6 mlrd. EUR171, papildomai
sukurta pridėtinė vertė nominaliąja išraiška sudarys 1,5 mlrd. EUR, o ES fondų efektyvumo
koeficientas sieks 2.5. Didžiausią poveikį materialinių investicijų ir paslaugų eksporto srityje
transporto sektorius pajuto 2013–2015 m., kai investicijų ir eksporto apimtis padidėjo atitinkamai
vidutiniškai 20 proc. ir 9 proc., lyginant su scenarijumi be ES fondų investicijų.
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pažymima, kad transporto projektų įgyvendinimas turėjo teigiamą poveikį BVP augimui. Dėl
investicijų į kelių sektorių pagal 5 priemones173 2007–2020 m. sukurtas papildomas BVP 2,3 karto
viršijo pačias investicijas (iš visų finansavimo šaltinių, išreikštas proc. nuo BVP). Tai rodo, kad
investicijos į kelių sektoriaus projektus atsipirks. Vertinant poveikį verslui nustatyta, kad investicijų
verslui teikiama nauda ilguoju laikotarpiu pasireiškė per mažėjančias pervežimų sąnaudas ir augantį
našumą, šių veiksnių nulemtą Lietuvos įmonių tarptautinio konkurencingumo ir produkcijos
apimčių augimą.
Gerosios praktikos pavyzdys
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė „Vidaus vandens kelių direkcija“
Projekto pavadinimas: „Naujos Marvelės krovininės prieplaukos Kaune statyba. Statybos
darbai (I etapas)“
Projekto vertė: 2,77 mln. eurų
Marvelės krovininės prieplaukos įrengimas Kaune yra vienas iš prioritetinių vidaus vandens
kelio Nemuno upe nuo Kauno iki Klaipėdos infrastruktūros vystymo projektų. Šiuo metu baigtas
I statybų etapas, o toliau ieškoma koncesininko veiklai vystyti ir prieplaukai plėsti. Projekto
įgyvendinimo metu pastatyta 120 m ilgio krantinė, apie 1,0 ha prieplaukos aikštelė su vidaus
keliais, privažiavimo kelias, įrengti vandentiekio, buitinių-ūkinių, paviršinių nuotekų, elektros
tinklai. Pastačius krovininę prieplauką Marvelėje skatinamas vidaus vandens kelio transporto
vystymas, efektyviai išnaudotas tarptautinės reikšmės vidaus vandens kelias E 41 Kaunas–Klaipėda
Nemunu ir Kuršių mariomis bei skatinamas krovinių pervežimas mažiau taršiu ir pigesniu, nei kitos
transporto rūšys, vidaus vandens kelio transportu. Marvelės krovininėje prieplaukoje planuojama
vykdyti krovinių iškrovimą ir pakrovimą į laivus. Kroviniai, kuriuos galima gabenti Nemuno upe ir
perkrauti Marvelėje: statybinės medžiagos (įskaitant birias medžiagas), mediena, kroviniai
konteineriuose, didžiagabaritiniai ir sunkiasvoriai kroviniai.
52 paveikslas. 4 prioriteto 3, 4 ir 5 uždavinių (Susisiekimo ministerija) įgyvendinimas pagal VP
suplanuotas ir panaudotas lėšas (eurais/proc., ES ir nacionalinės lėšos)

522 765 306
(100%)

Suplanuota VP
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555 024 850
(106%)

Deklaruota
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4 prioriteto priemonės „Kelių ir geležinkelio tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį
aplinkai“, „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“, „Savivaldos
transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ ir 5 prioriteto priemonės „Transeuropinės reikšmės automobilių
kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ ir „Saugų eismą gerinančios inžinerinės
infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“.

Susisiekimo ministerijos administruojamų 4 prioriteto 3, 4 ir 5 uždavinių įgyvendinimui iš
viso skirta 522.765.306 eurai. Europos Komisijai deklaruotos tinkamos išlaidos pagal minėtus 4
prioriteto uždavinius siekė 555.024.850 eurus, t. y. 106 proc. Susisiekimo ministerijos
administruojamoms 4 prioriteto priemonėms skirtų lėšų. Įgyvendinus suplanuotus projektus, buvo
sutaupyta lėšų, kurios buvo perskirstytos naujiems projektams, todėl panaudotų lėšų kiekis yra
didesnis nei suplanuota veiksmų programoje (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 788
,,Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 2.1. papunktyje Susisiekimo
ministerijos administruojamoms 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonėms
įgyvendinti skirtą Europos Sąjungos fondų lėšų sumą leista viršyti 1 procentu, neviršijant iš
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektams skiriamo finansavimo lėšų sumos).
Paminėtina, kad, lyginant skirtingas transporto rūšis, kelių sektoriaus projektams skirtos lėšos buvo
išmokamos sparčiausiai, nes dauguma planuotų projektų laiku buvo parengta įgyvendinimui.
Labiausiai nuo planuotų terminų, pasirašant projektų finansavimo ir administravimo sutartis, vėlavo
geležinkelių sektorius.174
D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS
1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui neutralus, nes finansuojami projektai
nedaro nei teigiamo, nei neigiamo poveikio vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui.
2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Poveikis informacinės visuomenės plėtrai neutralus, nes finansuojami projektai nedaro nei
teigiamo, nei neigiamo poveikio informacinės visuomenės plėtrai.
3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
2007–2013 m. darnaus vystymosi principas, įgyvendinant ES struktūrinių fondų lėšomis
finansuotas priemones, buvo įgyvendinamas integruotuoju (horizontaliuoju) arba diferencijuotu
(vertikaliuoju) būdu. Apie 80 proc. visų priemonių darnaus vystymosi principas buvo
įgyvendinamas integruotuoju būdu, o apie 20 proc. priemonių – diferencijuotu. Lietuvoje
vyraujantys integruoto įgyvendinimo būdai buvo projekto vykdytojo pateikiamas aprašymas apie
neutralų projekto poveikį darnaus vystymosi principui arba darnaus vystymosi principo
nepažeidimą, t. y. pasyvios priemonės. Diferencijuoto įgyvendinimo būdai apėmė tokias priemones
kaip strateginis poveikio aplinkai vertinimas, pasekmių aplinkai vertinimas, specialieji atrankos
kriterijai.175
ES struktūrinės paramos kelių sektoriui panaudojimo efektyvumo vertinime, 176 kuriame
nagrinėtos trys iš keturių Susisiekimo ministerijos administruojamų 4 prioriteto priemonių,
teigiama, kad horizontalaus prioriteto įgyvendinimas kelių sektoriaus projektuose pasireiškė tiek
taikant pasyvias, tiek aktyvias priemones. Pasyvios priemonės buvo susijusios su tuo, kad
projektuose negalėjo būti numatyta veiksmų, kurie darytų neigiamą poveikį darnaus vystymosi
principo įgyvendinimui aplinkosaugos, socialinėje, ekonomikos ir regioninės plėtros srityje.
Aktyvios priemonės buvo susijusios su tuo, kad darnaus vystymosi principo įgyvendinimas turi būti
užtikrinamas, siekiant veiksmų programai numatytų stebėsenos rodiklių. Išanalizavus atrinktas
projektų paraiškas, nustatyta, kad jose nebuvo numatyta neigiamą poveikį darniai plėtrai galinčių
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turėti veiksmų aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, klimato kaita, aplinkos
apsauga), socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, sveikata, švietimas ir
mokslas, kultūros savitumas), ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų
vystymas), regionų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų
mažinimas), t. y. buvo įgyvendinamos pasyvios priemonės. Be to, visi analizuoti projektai prisidėjo
prie veiksmų programoje atitinkamam uždaviniui nustatytų produkto ar rezultato rodiklių
pasiekimo, t. y. buvo įgyvendinamos aktyvios priemonės.
4. JEREMIE įgyvendinimas
Netaikoma
5. Informacija apie kryžminį finansavimą
Netaikoma
6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui
ES struktūrinių fondų investicijos transporto sektoriuje prisidėjo prie užimtumo didinimo,
tačiau jų poveikio mastas nebuvo didelės apimties. ES struktūrinės paramos poveikio užimtumui ir
kitiems šalies makroekonominiams rodikliams vertinime177 teigiama, kad programavimo laikotarpiu
užimtųjų skaičius transporto sektoriuje nuosekliai didėjo ir išaugo nuo 6 proc. 2008 m. iki 8 proc.
2015 m. Vis dėlto sprendžiant pagal projektų stebėsenos duomenis ir ekonometrinės analizės
rezultatus, sąlyginai mažai darbo vietų, lyginant su skirto finansavimo dydžiu, buvo sukurta
energetikos, vandentvarkos ir atliekų tvarkymo bei transporto sektoriuose. Mažas šių investicijų
poveikis užimtumui paaiškinamas tuo, kad buvo finansuojamas stambios infrastruktūros kūrimas ar
atnaujinimas, todėl darbo vietos buvo kuriamos ne sektoriuose, gavusiuose finansavimą, o kaip
netiesioginis efektas paslaugų ir prekių teikėjų sektoriuose (statybų ir didmeninės prekybos
sektoriuose).
ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinime 178 nurodoma, kad
investicijos į transporto sektorių ekonomikos nuosmukio metu valstybei sumažinus viešąsias
išlaidas, smukus vidaus paklausai ir išaugus verslo išorinio finansavimo poreikiui gali būti
vertinamos kaip turėjusios tiesioginę įtaką darbo vietų kūrimui ir išlaikymui. Atlikus
makroekonometrinį modeliavimą nustatyta, kad 2007–2013 m. transporto sektoriuje buvo naujai
sukurta ir išsaugota apie 3 tūkst. sąlyginių darbo vietų t. y. tokių darbo vietų, kuriose asmenys dirbo
visą darbo dieną. Panašus poveikis išliko iki 2015 m. pabaigos, tačiau 2020 m. prognozuojamas dėl
ES struktūrinių fondų investicijų transporto sektoriuje sukurtų / išsaugotų darbo vietų skaičius
sumažės iki 0,2 tūkst.
ES struktūrinės paramos kelių sektoriui panaudojimo efektyvumo vertinime179 nurodoma, kad
didžiausias ES fondų poveikis užimtumui pasireiškė 2010 m., kai investicijos kelių sektoriuje buvo
didžiausios. Dėl ES struktūrinių fondų užimtumas šalyje (ne tik transporto sektoriuje) buvo
22,5 tūkst. užimtųjų didesnis, lyginant su scenarijumi be ES fondų investicijų. Po 2015 m.,
pasibaigus paklausos pusės poveikiui, toliau išliks ilgalaikis pasiūlos pusės nulemtas užimtųjų
prieaugis, sudarantis apie 1,7 tūkst. Vidutinis metinis papildomas užimtųjų skaičius 2007–2015 m.
sudarė 6 930. ES struktūrinių fondų investicijos transporto sektoriuje darė teigiamą poveikį ne tik
užimtųjų skaičiui, bet ir darbo užmokesčiui. Didžiausias poveikis darbo užmokesčiui pasireiškė
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2011 metais, kai dėl atliktų investicijų darbo užmokestis buvo 2,36 proc. didesnis nei būtų buvęs be
ES struktūrinių fondų investicijų kelių sektoriuje.

3.4.2.2. Svarbiausios problemos
Siekiant išvengti galimų pažeidimų, Susisiekimo ministerija tikslino Projektų finansavimo
sąlygų aprašus, kitus vidinius teisės aktus, o projektų įgyvendinimo eigą nuolat stebėjo Susisiekimo
ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-84 sudaryta Transporto sektoriaus projektų,
finansuojamų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, įgyvendinimo
stebėsenos komisija. Vertinant TID kas mėnesį teikiamas ataskaitas apie projektų įgyvendinimo
eigą ir įžvelgiant rizikas, kad projektų veiklos nebus įgyvendintos nustatytais terminais, į komisijos
posėdžius buvo kviečiami projektų vykdytojų atstovai, aptariamos projektų įgyvendinimo
problemos, ieškoma būdų joms spręsti. Buvo nuolat stebimas projektams skirtų lėšų panaudojimas,
įgyvenus projektus sutaupytos lėšos perskirstomos naujiems projektams.

3.5. 5 prioritetas „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“
Įgyvendindama EAVP 5 prioritetą „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ (toliau – 5 prioritetas), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
siekė šių uždavinių:
1 uždavinys ,,Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais
išplėtojimas, transeuropinio (TEN-T) tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui“ (toliau – 1 uždavinys), įgyvendinant kurį buvo finansuojamas
transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros techninių parametrų ir pralaidumo didinimas, jungiamųjų kelių tiesimas ir rekonstravimas,
skirtingų lygių sankryžų statyba ir rekonstravimas, naujų geležinkelio linijų tiesimas, geležinkelių linijų techninių parametrų gerinimas, geležinkelių
infrastruktūros diagnostikos sistemų įrengimas, geležinkelių eismo valdymo centrų kūrimas;
2 uždavinys ,,Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto – geresnis potencialo panaudojimas ir konkurencingumo
didinimas“ (toliau – 2 uždavinys), kurį įgyvendinant buvo finansuojamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos gilinimas, krantinių
rekonstravimas ir statyba, privažiuojamųjų kelių ir geležinkelių, keleivių aptarnavimo infrastruktūros pajėgumų plėtra;
3 uždavinys: ,,Tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas“ (toliau – 3 uždavinys), kurį įgyvendinant buvo finansuojamas
keleivių terminalų modernizavimas ir plėtra, oro uostų aerodromų modernizavimas ir plėtra, naujų skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių
diegimas, keleivių tranzito infrastruktūros plėtra;
4 uždavinys: ,,Transporto avaringumo ir grūsčių (TEN-T) tinkle mažinimas“ (toliau – 4 uždavinys), kurį įgyvendinant buvo finansuojamas
saugaus eismo infrastruktūros ir aplinkosaugos priemonių diegimas, miestų ir miestelių aplinkkelių tiesimas.
Šių uždavinių siekta įgyvendinant 5 priemones valstybės projektų planavimo būdu. Iš viso buvo įgyvendinti 79 projektai, kurių vertė siekė 1
477,81 mln. eurų.
5 prioriteto įgyvendinimo rezultatai turėjo įtakos kelių strateginio konteksto rodiklių pasiekimui. Programavimo laikotarpiu strateginiai
konteksto rodikliai kito teigiama linkme, lyginant su 2005 m. nustatytomis pradinėmis reikšmėmis. Ro-Ro krovinių srautas Klaipėdos uoste nuosekliai
didėjo, o oro uostuose aptarnautų keleivių skaičius 2015 m. išaugo daugiau nei 2 kartus, lyginant su 2005 m. duomenimis. Paminėtina, kad
geležinkeliais vežamų krovinių kiekis išliko maždaug panašus per visą programavimo laikotarpį. Tiesa, ekonominio pakilimo metais (2007 ir 2008 m.)
jis buvo ženkliais išaugęs, lyginant su kitų metų krovinių pervežimais. Prioriteto indėlis į nurodytų strateginio konteksto rodiklių pasiekimą
pateikiamas analizuojant prioriteto įgyvendinimą bei remiantis uždavinių lygio fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais.
33 lentelė. Strateginiai konteksto rodikliai, kuriems turėjo įtakos 5 prioriteto įgyvendinimas
Rodiklis
Strategijoje
Pradinė 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
nustatytas
reikšmė
uždavinys 2015 m. 2005 m.
Ro-Ro krovinių srautas Klaipėdos uoste, mln. t
4,5
3
4,1
3,6
3,2
4,3
4,9
4,8
4,6

2014

2015

4,3

4,4

Krovinių pervežimas geležinkeliais, mln. t
Oro uostuose aptarnautų keleivių srautas, mln.
keleivių

60
2,1

49,3
1,45

53,5
2,2

54,9
2,5

42,6
1,8

48,1
2,2

52,3
2,6

49,3
3,1

48,0
3,4

49,0
3,7

48,1
4,2

Informacija apie 5 prioriteto įgyvendinimą pateikiama remiantis uždavinių lygmens fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais.

3.5.1. Tikslų pasiekimas ir rezultatų analizė
A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU
34 lentelė. 1 uždavinys: nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais
išplėtojimas, transeuropinio (TEN-T) tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

246,45

258

292,96

336,03

391,53

391,53

Produkto rodikliai
Nutiesta naujų ir
rekonstruota esamų
TEN-T tinklo
automobilių kelių (km)

Pasiekimas

Pradinis taškas

0

Nutiesta naujų ir
rekonstruota esamų
TEN-T tinklo
geležinkelių kelių (km)

Pasiekimas

0

0

2,25

95,61

186,95

Tikslas

315

0

0

0

0

0

37,82

173,67

409,61

Tikslas
Pradinis taškas

409,61
350

0
Rezultato rodikliai

Pervežtų krovinių kiekis

180

Pasiekimas

0

0

0

0

0

0

0180

0

106,7181

106,7

Rodiklio pasiekimas bus skaičiuojamas praėjus kalendoriniams metams po visų prie šio rodiklio prisidedančių projektų užbaigimo, t. y 2016 m.
Veiksmų programoje nurodytas rezultato rodiklis „Pervežtų krovinių kiekis TEN-T tinklu per metus (mln. t)“, o veiksmų programos priede yra nurodyti du rodikliai: „Padidėjęs
TEN-T tinklo automobilių keliais gabentų krovinių kiekis“ ir „Padidėjęs TEN-T tinklo geležinkelių keliais gabentų krovinių kiekis. Į SFMIS yra suvedama bendra (tiek kelių, tiek
geležinkelių) TEN-T tinklo keliais gyventų krovinių kiekio reikšmė. Kelių sektoriuje krovinių kiekio padidėjimas, lyginant 2005 m. su 2015 m., siekė 3,27 mln. t, o geležinkelių
sektoriuje pervežtų krovinių kiekio padidėjimo nebuvo. Atsižvelgiant į tai, kad veiksmų programoje yra numatytas rodiklis, skaičiuojantis kelių ir geležinkelių transportu TEN-T
tinklo keliais pervežtų krovinių kiekį, jis apskaičiuotas sudedant automobilių ir geležinkelių keliais pervežtų krovinių kiekius 2015 m. (atitinkamai 58 601 tūkst. t ir 48 053 tūkst. t).
181

TEN-T tinklu per metus
(mln. t)

Tikslas
Pradinis taškas

125
110 (2005)182

35 lentelė. 2 uždavinys: svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto – geresnis potencialo panaudojimas ir konkurencingumo
didinimas
Rodikliai
Pastatyta ir rekonstruota
krantinių (m)

Pasiekimas

2007

2008

0

0

2009
2010
Produkto rodikliai
0

0

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

0

0

0

1064,29

1064,29

1064,29

Tikslas
Pradinis taškas

775
0
Rezultato rodikliai

Padidėjęs Ro-Ro, RoPAX laivais gabenamų
krovinių kiekis (mln.t)
Padidėjęs Ro-Ro, RoPAX laivais gabenamų
keleivių kiekis (tūkst.
keleivių)

Pasiekimas

0

0

0

0

0,44

0,44

0,44

0,44

6,53

1,5183

Tikslas
Pradinis taškas

0

Pasiekimas

0

0

0

0

0

0

0

0

84

84
83184

Tikslas
Pradinis taškas

6,53

0

36 lentelė. 3 uždavinys: tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas
Rodikliai
Įgyvendintų projektų
skaičius
182

Pasiekimas

2007

2008

0

0

2009
2010
Produkto rodikliai
4

Tikslas

Bendras TEN-T automobilių keliais ir geležinkeliais pervežtų krovinių kiekis per metus.
Padidėjimas skaičiuojamas nuo 3 mln. t krovinių kiekio, kuris buvo nustatytas 2005 m.
184
Padidėjimas skaičiuojamas nuo 166 tūkst. keleivių skaičiaus, kuris buvo nustatytas 2005 m.
183

5

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

7

7

10

12

14

14
11

Rodikliai

2007
Pradinis taškas

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

1,73

2,22

7,39

3,26185

4,13

4,13

0
Rezultato rodikliai

Papildomai aptarnautų
keleivių skaičius (mln.
keleivių)

Pasiekimas

0

0

0,43

1,36

1,16186

Tikslas
Pradinis taškas

0

37 lentelė. 4 uždavinys. transporto avaringumo ir grūsčių (TEN-T) tinkle mažinimas
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

3,78

3,78

14,86

34,07

34,07

34,07

Produkto rodikliai
Nutiesta ir rekonstruota
kelių (km)

Pasiekimas
Tikslas
Pradinis taškas

0

0

0

0

24
0
Rezultato rodikliai

Sutaupytas laikas (mln.
automobilių h)

Pasiekimas

0

0

0

0

0

1,9

187

1,9

2,42

5,58

Tikslas
Pradinis taškas

185

1,5
0

Visos rodiklių reikšmės patikslintos, atlikus klaidų taisymą projektų lygmeniu.
Papildomai aptarnauti keleiviai skaičiuojami lyginant laikotarpio pabaigos aptarnautų keleivių skaičių su 2005 m. aptarnautų keleivių skaičiumi (1,44 tūkst. keleivių).
187
Reikšmė tokia pati kaip 2012 m., nes 2013 m. nebuvo baigtų projektų, kurie prisidėtų prie šio rodiklio.
186

5,58

B DALIS: FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS
38 lentelė. 5 prioriteto (Susisiekimo ministerija) finansinis įgyvendinimas (eurais)

1 uždavinys
2 uždavinys

Deklaruotinų išlaidų suma
Deklaruotas EK
Iš viso:
viešasis įnašas
917.565.005,07
842.342.844,66
131.788.577,55
122.412.656,28

3 uždavinys

79.930.296,18

59.451.056,19

4 uždavinys

226.345.347,98

226.345.347,98

1.355.629.226,78

1.250.551.905,11

Uždaviniai

Iš viso:

C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ

1 uždavinys
EAVP 5 prioriteto 1 uždavinys buvo skirtas europinio lygio magistralinių kelių tinklo plėtrai,
skirtingo lygio sankryžų statybai, kelių dangos stiprinimui ir platinimui, pakelės infrastruktūros
kūrimui, eismo saugumo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimui, geležinkelių transporto
infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai, geležinkelių linijų pralaidumo didinimui, transportavimo
paslaugų ir aptarnavimo kokybės tobulinimui, multimodalinio transporto infrastruktūros plėtrai,
viešųjų logistikos centrų steigimo skatinimui. Siekiant šio uždavinio tikslų, buvo įgyvendinamos
priemonės „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas,
techninių parametrų gerinimas“ ir „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir
plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“. Pagal šias
priemones buvo vykdomi 37 projektai, kuriems skirtas finansavimas siekė 819,981 mln. eurų.
Produkto rodiklių pasiekimas
1 uždaviniui numatytas produkto rodiklis ,,Nutiesta naujų ir rekonstruota esamų TEN-T
tinklo automobilių kelių (km)“ iki 2015 m, pabaigos buvo pasiektas ir viršytas 24 proc., nutiesus
ir rekonstravus 391,53 km esamų TEN-T tinklo automobilių kelių (EAVP nustatyta pasiekti
rodiklio reikšmė – 315 km), nes buvo įgyvendinta daugiau projektų nei planuota. Kadangi
įgyvendinant projektus buvo sutaupyta ES fondų lėšų (atlikus viešųjų pirkimų procedūras,
nepanaudojus užsakovo rezervo ir kt.), 2013 m. lapkričio 8 d. EK sprendimu Nr. C(2013)7576
EAVP 5 prioriteto 1 uždaviniui papildomai skyrus 14.171.636 eurų, taip pat dėl didesnio
nacionalinio indėlio įgyvendinant projektus, atsirado galimybė nutiesti ir rekonstruoti daugiau TENT kelių. Priemonė „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo
didinimas, techninių parametrų gerinimas“ turėjo ženklų poveikį TEN-T tinklui priklausančių
valstybinės reikšmės kelių kokybei. Pagal šią priemonę nutiestų ir rekonstruotų kelių ilgis sudarė
18,3 proc. viso valstybinės reikšmės kelių, priklausančių TEN-T tinklui, ilgio. Lietuvos automobilių
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos duomenimis, bendras TEN-T automobilių kelių
tinklas Lietuvoje 2015 m. pabaigoje buvo 2 135 km.
Šiam uždaviniui numatytas produkto rodiklis ,,Nutiesta naujų ir rekonstruota esamų TENT tinklo geležinkelių kelių (km)“ iki 2015 m. pabaigos taip pat buvo pasiektas ir viršytas 17 proc.,
nutiesus ir rekonstravus 409,61 km esamų TEN-T tinklo geležinkelių kelių (EAVP nustatyta
siektina rodiklio reikšmė – 350 km). Galimybė nutiesti ir rekonstruoti daugiau geležinkelio kelių
atsirado dėl sutaupymų po viešųjų pirkimų procedūrų. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ duomenimis,
bendras geležinkelių kelių ilgis Lietuvoje 2015 m. pabaigoje siekė 1 767 km, iš kurių TEN-T
geležinkeliai sudarė apie 1 200 km. Pagal šį uždavinį nutiesti ir rekonstruoti TEN-T tinklo
geležinkelių keliai sudarė 33 proc. viso TEN-T tinklo geležinkelių kelių ilgio šalyje. Galima teigti,
kad priemonė „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos
infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ buvo didelės apimties ir turėjo
ženklų poveikį TEN-T tinklui priklausančių geležinkelių kelių kokybės gerinimui.
Rezultato rodiklių pasiekimas
Rezultato rodiklis ,,Pervežtų krovinių kiekis TEN-T tinklu per metus“ iki 2015 m.
pabaigos buvo beveik įgyvendintas, TEN-T tinklui priklausančiais automobilių ir geležinkelių
keliais pervežus 106,7 mln. tonų krovinių (EAVP numatyta siektina rodiklio reikšmė sudarė
125 mln. tonų). Svarbu akcentuoti, kad pervežtų krovinių kiekis TEN-T tinklu priklauso ne tik nuo
kelių ir geležinkelių infrastruktūros, atnaujintos ES struktūrinių fondų lėšomis, bet ir nuo išorinių
veiksnių, pavyzdžiui, ekonominės situacijos, bendradarbiavimo su užsienio partneriais ir kt.
Įgyvendinant uždavinį iki 2015 m. pabaigos buvo pasiekti beveik visi suplanuoti papildomi
(nacionaliniai) priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai. Priemonės „Transeuropinės reikšmės
geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems

logistikos centrams steigti“ metu buvo parengta 15 techninių projektų. Taip pat buvo įrengtas
1354,95 km poligonometrinis tinklas, įrengtas eismo valdymo centras bei pastatyti 2 viešųjų
logistikos centrų intermodaliniai terminai.
Investicijų poveikis
EAVP 5 prioriteto 1 uždavinio priemonės „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų
modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams
steigti“ įgyvendinimas prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio „Krovinių pervežimas
geležinkeliais“ pasiekimo.188 EAVP buvo suplanuota, kad 2015 m. geležinkeliais pervežtų krovinių
kiekis turėtų siekti 60 mln. tonų. Vis dėlto svarbu pastebėti, kad beveik visą programavimo
laikotarpį krovinių vežimas geležinkeliais siekė vidutiniškai apie 50 mln. tonų per metus. 2009 m.
krovinių vežimo geležinkeliais apimtis itin sumažėjo, o 2013 m. ji dar nebuvo sugrįžusi į anksčiau
buvusį lygį. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinime189 nurodoma,
kad ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotas infrastruktūros gerinimas sudarė prielaidas
efektyvesniam krovinių gabenimui geležinkeliais, tačiau krovinių gabenimo apimties pokyčius
daugiausiai lėmė išoriniai veiksniai. Vienas iš svarbiausių veiksnių, dariusių poveikį krovinių
vežimo apimties sumažėjimui 2009 m., buvo ekonominė krizė. 2010 m. geležinkeliais vežamas
krovinių kiekis didėjo, tačiau 2012 m. ir 2013 m. vėl smuko. 2014 ir 2015 m. geležinkeliais
pervežamų krovinių apimtis išliko panaši. Pastarajam nuosmukiui didelę įtaką darė didėjantys
krovinių vežimo tarifai, kurie mažino krovinių gabenimo geležinkeliais patrauklumą potencialiems
klientams. Lietuvos geležinkeliais vežamų importuojamų krovinių kiekį mažino užsienio partnerių
veiksmai. Pagrindiniai Lietuvos partneriai vežant krovinius geležinkeliais į Klaipėdos uostą yra
Baltarusija ir Rusija. 2013 m. kilus ekonominiam konfliktui tarp Baltarusijos ir Rusijos trąšų
gamyklų bei pasikeitus AB „Klaipėdos nafta“ tiekėjams sumažėjo per Klaipėdos uostą
importuojamų krovinių srautas ir atitinkamai vežimas geležinkeliais 190 (pavyzdžiui, kroviniams
vežti į Kaliningradą Rusija gali naudoti keltus). Krovinių vežimams geležinkeliais įtaką darė ir
geopolitiniai veiksniai, pavyzdžiui, Rusijos ir ES santykiai.
EAVP 5 prioriteto 1 uždavinio priemonės „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių
infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ įgyvendinimas prisidėjo ir
prie stebėsenos rodiklio „Padidėjęs TEN-T tinklo automobilių keliais gabentų krovinių kiekis“
pasiekimo. Planuota, kad iki 2015 m. pabaigos dėl priemonės įgyvendinimo TEN-T tinklo keliais
gabenamų krovinių kiekis padidės 12 mln. t, tačiau jis siekė 3,27 mln. t (suplanuotas rodiklis
pasiektas 27 proc.). ES struktūrinių fondų lėšomis gerinant kelių infrastruktūrą, buvo siekiama
didinti keliais vežamų krovinių apimtį. Vis dėlto infrastruktūros gerinimas tik sudarė prielaidas
efektyvesniam krovinių gabenimui keliais, tačiau krovinių gabenimo apimties pokyčius daugiau
lėmė išorės veiksniai. Paminėtina, kad kelių transporto sektorius greičiau atsitiesė po krizės ir
krovinių gabenimo apimtis pradėjo didėti dėl palankios šalies geografinės padėties, žemesnių nei
Vakarų Europos šalyse darbo užmokesčio bei degalų sąnaudų.191
ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir
panaudojimo efektyvumo vertinime bei 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos darniajam
vystymuisi vertinime pateiktos rekomendacijos, aktualios EAVP 5 prioriteto 1 uždavinio priemonių
įgyvendinimui, detaliau aptartos EAVP 4 prioriteto 3 ir 4 uždavinių įgyvendinimo aprašyme.

188

Paminėtina, kad prie šio rodiklio pasiekimo prisidėjo ir pagal EAVP 4 prioriteto 3 uždavinį įgyvendinta priemonė
„Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“.
189
UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas, 2015 m.
190
Lietuvos
geležinkeliai.
Metinė
ataskaita
už
2013
m.
Detalesnė
informacija
adresu:
<http://www.litrail.lt/documents/10291/19071/LT_19.05_www.pdf/052d58f4-c704-4df5-b288-4e1a6d081295>.
191
UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas, 2015 m.

Uždavinys įgyvendintas sėkmingai, išplėtotos sausumos transporto infrastruktūros jungtys su
kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais, transeuropinis (TEN-T) tinklas
pritaikytas augančiam eismo intensyvumui.
Gerosios praktikos pavyzdžiai
Projekto vykdytojas: AB ,,Lietuvos geležinkeliai“
Projekto pavadinimas: ,,Esamo geležinkelio ruožo Kazlų Rūda–Kaunas rekonstrukcija“
Projekto vertė: 119,31 mln. eurų
Projekto vykdytojas: AB ,,Lietuvos geležinkeliai“
Projekto pavadinimas: ,,Esamo geležinkelio ruožo Marijampolė–Kazlų Rūda
rekonstrukcija“
Projekto vertė: 39,89 mln. eurų
Vieni reikšmingiausių ir didžiausios vertės pagal šį uždavinį finansuotų projektų, kuriuos
įgyvendinus rekonstruotas ištisas „Rail Baltica“ projekto ruožas. Vykdant projektų veiklas
rekonstruotas 1520 mm geležinkelis ir pastatyta 1435 mm pločio vėžė atkarpose Marijampolė–
Kazlų Rūda ir Kazlų Rūda–Kaunas, kurie yra vieni esminių ruožų, siekiant atvesti europinio
standarto geležinkelį iki Kauno centrinės geležinkelio stoties. Įgyvendinus projektus, rekonstruota
esamos dvikelės geležinkelio linijos atkarpa ir nutiesta jai lygiagreti 1435 mm linija, rekonstruoti
geležinkelio statiniai, rekonstruotos Marijampolės, Vinčų, Kazlų Rūdos, Jurės, Mauručių, Jiesios ir
Kauno stotys, modernizuoti esami signalizacijos, ryšių, elektros tinklai. Taip buvo pagerintas
infrastruktūros pajėgumas geležinkelių transportui, padidėjo pralaidumas bei greitis. Dėl atliktų
darbų yra taupomas kelionės laikas, mažėja triukšmas ir tarša. Įgyvendinti projektai net 114,22 km
ir 49,27 km nutiestais naujais ir rekonstruotais esamais TEN-T tinklo geležinkelių keliais prisidėjo
prie uždaviniui kelto tikslo pasiekimo.

2 uždavinys
EAVP 5 prioriteto 2 uždavinys buvo skirtas didinti uosto krovinių ir keleivių srautus,
rekonstruoti ir statyti krantines, gerinti uosto sąveiką su kelių ir geležinkelių transportu. Siekiant šių
tikslų, buvo įgyvendinama priemonė „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra
Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“. Pagal priemonę buvo finansuota 14 projektų, o jiems skirta
lėšų suma siekė 115,381 mln. eurų.
Produkto rodiklių pasiekimas
Šiam uždaviniui numatyto produkto rodiklio ,,Pastatyta ir rekonstruota krantinių (m)“
suplanuota EAVP reikšmė (775) iki 2015 m. pabaigos buvo pasiekta ir viršyta 37 proc.,
įgyvendinus valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vykdytą projektą
,,Keleivinių ir krovininių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas“ bei pastačius ir rekonstravus
1064,29 m krantinių. Rodiklis ženkliai viršytas, kadangi, rengiant EAVP ir nustatant rodiklius, dar
nebuvo parengta projekto techninė dokumentacija su tiksliais skaičiavimais, todėl į planuojamus
pasiekti rodiklius buvo įtraukti priešprojektinių skaičiavimų duomenys.
Rezultato rodiklių pasiekimas
Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuotos rezultato rodiklių ,,Padidėjęs
Ro-Ro, Ro-PAX laivais gabenamų keleivių kiekis (tūkst. keleivių)“ ir ,,Padidėjęs Ro-Ro, RoPAX laivais gabenamų krovinių kiekis (mln. t)“ reikšmės 2015 m. pabaigoje buvo pasiektos ir
viršytos. Pirmasis rodiklis buvo viršytas daugiau nei 3 kartus, kai Ro-Ro ir Ro-PAX laivais gabentų
krovinių kiekis siekė 6,53 mln. tonų (EAVP nustatyta siektina rodiklio reikšmė – 1,5 mln. tonų).
Antrasis rodiklis buvo viršytas 1,2 proc., kai Ro-Ro ir Ro-PAX laivais gabenamų keleivių skaičius

sudarė 84 tūkst. keleivių (EAVP numatyta siekiama rodiklio reikšmė – 83 tūkst. keleivių). Rezultato
rodiklių pasiekimas siejamas su geresniais jūrų uosto ekonominės veiklos rezultatais.
Įgyvendinant 5 prioriteto 2 uždavinį, buvo pasiekti ir viršyti papildomi nacionaliniai
priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai. Rezultato rodiklis ,,Padidėjęs Klaipėdos geležinkelio
mazgo pajėgumas“ buvo viršytas daugiau nei 8 kartus, Klaipėdos geležinkelio mazgo pajėgumui
išaugus 19,5 mln. tonų (planas – 2,4 mln. tonų). Taip pat buvo pasiekti ir viršyti produkto rodikliai:
,,Pastatyti ir rekonstruoti geležinkelio stočių keliai“ – 47,94 km (planas – 40 km); ,,Nutiesti nauji ir
rekonstruoti esami automobilių keliai“ – 5,17 km (planas – 5 km); ,,Pastatytas pėsčiųjų tiltas per
geležinkelį“ – 1 vnt. (planas – 1 vnt.); ,,Parengti techniniai projektai“ – 4 vnt. (planas – 6 vnt.);
,,Pagilintas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalas“ – 29,5 metrai (planas – 14,5 m).
Investicijų poveikis
EAVP 5 prioriteto 2 uždavinio projektai prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio „RoRo krovinių srautas Klaipėdos uoste“ įgyvendinimo. EAVP numatyta šio rodiklio pradinė
reikšmė 2005 m. siekė 3 mln. tonų, o buvo suplanuota, kad 2015 m. Ro-Ro krovinių srautas
Klaipėdos uoste turėtų siekti 4,5 mln. tonų. Kilus ekonominei krizei 2008–2009 m., krovinių srautas
Klaipėdos uoste buvo sumažėjęs, tačiau vėliau pradėjo augti. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcijos duomenimis, Ro-Ro krovinių srautas Klaipėdos uoste 2015 m. buvo 4,442 mln. tonų
krovinių, t. y. pasiekta 98,7 proc. numatytos pasiekti reikšmės. Galima teigti, kad ES struktūrinių
fondų intervencijos infrastruktūros modernizavimo srityje sudarė prielaidas krovinių srauto
didėjimui uoste, tačiau krovinių srautą daugiausiai lėmė išorės veiksniai. ES struktūrinės paramos
darniam vystymuisi vertinime 192 teigiama, kad krovinių srautas Klaipėdos uoste priklausė nuo
tarptautinės politinės situacijos, vietinės ir nacionalinės valdžios priimamų sprendimų, Rusijos ir
Baltijos šalių uostų konkurencijos, krovinių paklausos iš Rusijos.
5 prioriteto 2 uždavinys įgyvendintas sėkmingai, kad įgyvendinant uždavinio intervencijas,
pagilintas ir praplatintas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalas, įrengtas naujas
keleivinių ir krovininių keltų terminalas, rekonstruotos sausumos jungtys su uostu – Klaipėdos
geležinkelio mazgas ir privažiavimo keliai į multimodalinių krovinių terminalus. ES struktūrinių
fondų dėka Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – neužšąlantis uostas, kuriame per metus galima
perkrauti iki 60 milijonų tonų įvairių krovinių, tampa didžiausiu transporto centru Lietuvoje,
kuriame susijungia jūros, geležinkelio ir automobilių keliai.
Gerosios praktikos pavyzdžiai
Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai“
Projekto pavadinimas: „Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra I etapas. Draugystės stoties
kelyno rekonstrukcija“.
Projekto vertė: 24,84 mln. eurų.
Vienas iš reikšmingiausių ir didžiausios vertės pagal šį uždavinį finansuotų projektų, kurį
įgyvendinant buvo rekonstruotas Draugystės stoties kelynas – pailginti esami, rekonstruoti seni,
nusidėvėję keliai, įrengti nauji keliai, tarp kurių – ir naujas geležinkelio kelias, skirtas netvarkingų
vagonų remontui. Rekonstravus stoties kelyną, pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam
transportui, ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas Draugystės stotyje. Šis projektas
28,47 km pastatytais ir rekonstruotais geležinkelių stočių keliais ir 13,15 mln. t. padidėjusiu
Klaipėdos geležinkelio mazgo pajėgumu daugiausiai prisidėjo prie uždavinio įgyvendinimo ir
numatytų rodiklių pasiekimo.
Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai“
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Projekto pavadinimas: „IX B koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu – Klaipėdos
geležinkelio mazgo plėtra III etapas“
Projekto vertė: 9,34 mln. eurų
Projekto įgyvendinimo metu atlikta Klaipėdos geležinkelio stoties Anglinės ir Uosto kelynų
rekonstrukcija, įrengta modulinė transformatorinė, kuri užtikrina I kategorijos elektros maitinimą
bei elektros tiekimo įrenginius, skirtus stoties signalizacijos įrangai ir kitiems objektams. Taip pat
sumontuota traukinių vietos nustatymo įranga, vaizdo stebėjimo sistemos pervažose ir kitose
sudėtingose geležinkelio darbo vietose, įdiegti garsiniai bei technologiniai ryšiai. Perkėlos kelyne
rekonstruoti geležinkelio keliai. Įgyvendinus projektą, Perkėlos kelynas naudojamas vagonų
kaupimui ir paskirstymui prieš pakraunant vagonus į keltus – laivus, o geležinkelio kelias Nr. 54
jungia „Draugystės“ stoties lyginį kelyną su „Perkėlos“ kelynu. Pagerintas infrastruktūros
pajėgumas krovininiam transportui, ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas, tuo sumažintas
neigiamas eismo įvykių poveikis aplinkai.

3 uždavinys
Viena iš prasčiau vertinamų infrastruktūros dalių Lietuvoje yra oro transportas. Šalyje veikia
keturi tarptautiniai oro uostai, tačiau ne visuose juose vienodai išvystytos keleivinė ir krovininė
funkcijos, o jų plėtrai reikalingos didelės investicijos. Dėl šių investicijų trūkumo neišnaudojamas
santykinis Lietuvos oro transporto infrastruktūros pranašumas (oro uostų skaičius). Be to,
investuotojai, kuriems svarbūs tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų, aplenkia šalį dėl mažo
tiesioginių skrydžių į Europos šalis skaičiaus. 193 EAVP 5 prioriteto 3 uždavinys buvo skirtas
tobulinti oro uostų ir oro eismo paslaugų teikimo infrastruktūrą (modernizuoti keleivių terminalus,
oro uostų aerodromus), didinti jos pajėgumą, plėtoti teikiamų paslaugų sistemą, modernizuoti
skrydžių saugos ir aviacijos saugumo įrangą. Siekiant šio tikslo, buvo įgyvendinama priemonė
„Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo
priemonių diegimas“. Pagal šią priemonę finansuota 18 projektų, o jiems skirtų lėšų suma siekė
57,921 mln. eurų.
Produkto rodiklių pasiekimas
3 uždaviniui numatytas produkto rodiklis ,,Įgyvendintų projektų skaičius“ 2015 m.
pabaigoje buvo pasiektas ir viršytas, įgyvendinus 14 projektų (siektina rodiklio reikšmė – 11), nes,
atliekant viešuosius pirkimus sutaupius projektams įgyvendinti skirtas lėšas, atsirado galimybė
įgyvendinti daugiau projektų.
Rezultato rodiklių pasiekimas
EAVP planuota pasiekti rezultato rodiklio ,,Papildomai aptarnautų keleivių skaičius (mln.
keleivių)“ reikšmė (1,16 mln. keleivių) jau 2014 m. pabaigoje buvo pasiekta ir viršyta, oro uostuose
aptarnavus 3,264 mln. keleivių. Rodiklio pasiekimą užtikrino spartesnis nei planuota (rengiant
EAVP) aptarnautų keleivių skaičiaus augimas trijuose Lietuvos tarptautiniuose oro uostuose,
kuriuose buvo įgyvendinti projektai.
Investicijų poveikis
EAVP 5 prioriteto 3 uždavinio projektai prisidėjo prie strateginio konteksto rodiklio „Oro
uostuose aptarnautų keleivių srautas“ įgyvendinimo. EAVP buvo suplanuota, kad 2015 m. oro
uostuose aptarnautų keleivių srautas turėtų siekti 2,61 mln. keleivių. 2005 m. rodiklio reikšmė
sudarė 1,45 mln. keleivių. Paminėtina, kad per visą programavimo laikotarpį oro uostuose
aptarnautų keleivių skaičius nuosekliai augo (išskyrus 2009–2010 m., kai keleivių srautai buvo
sumažėję dėl ekonominės krizės), o 2012 m. pasiekė ir viršijo EAVP planuotą 2015 m. pasiekti
rodiklį. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinime194 teigiama, kad
ES fondų investicijos darė teigiamą poveikį oro uostuose aptarnautų keleivių srautui, tačiau jos
turėjo mažiau įtakos nei išoriniai veiksniai, susiję su mokestinėmis lengvatomis ir konkrečiais
Lietuvoje 2007–2013 m. vykusiais renginiais. Prie rodiklio didėjimo labiausiai prisidėjo keleivių
skaičiaus augimas Tarptautiniame Vilniaus oro uoste, kurį lėmė 2009 m., reaguojant į ekonominę
krizę, sumažintas oro uosto mokestis. Iš pradžių mokestis vienam keleiviui buvo sumažintas nuo 19
ar 20 eurų iki 11 eurų, o 2009 m. naujiems reguliariesiems maršrutams keleivio mokestis buvo
sumažintas iki 1,15 eurų. Rygoje šis mokestis tuo metu siekė beveik 3 eurus, Taline – 9,19 eurus, o
Varšuvoje – beveik 16 eurų. Prie keleivių srauto augimo 2011 m. rugsėjo mėn. prisidėjo Lietuvoje
vykęs Europos krepšinio čempionatas, o 2013 m. antrąjį pusmetį – Lietuvos pirmininkavimas ES
Tarybai. 2014 m. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai buvo sujungti į vieną valstybės įmonę
Lietuvos oro uostai. Koordinuotas oro uostų veiklos plėtojimas, naujų skrydžių krypčių atsiradimas
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padėjo užtikrinti ir išlaikyti aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir didinti aptarnaujamų keleivių
skaičių. Be to, keleivių srautai augo ir dėl didėjusių Lietuvos gyventojų emigracijos mastų. 2015 m.
tarp populiariausių Lietuvos oro uostų skrydžių buvo Jungtinė Karalystė, į kurią buvo nukreipta
beveik penktadalis visų skrydžių iš trijų Lietuvos oro uostų.
Užbaigus projektus, finansuotus 5 prioriteto 3 uždaviniui skirtomis ES fondų lėšomis,
Vilniaus, Kauno ir Palangos tarptautiniuose oro uostuose rekonstruoti (pastatyti) keleivių
terminalai, pritaikyti Šengeno reikalavimams, įvykdyti skrydžių saugos gerinimo, lėktuvų kilimo ir
tūpimo bei riedėjimo takų rekonstrukcijos darbai. Įgyvendinant projektus pasiekti rezultatai turi
didelę reikšmę tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymui ir keleivių skaičiaus
augimui, oro uostų darbuotojų ir keleivių patogumui, modernizuoti oro uostai tampa vis
patrauklesni ir saugesni keleiviams ir oro linijų bendrovėms.
Gerosios praktikos pavyzdžiai
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė „Lietuvos oro uostai“
Projekto pavadinimas: „Kauno oro uosto aerodromo modernizavimas“
Projekto vertė: 17,6 mln. eurų
Šiam projektui keltas tikslas – užtikrinti skrydžių saugą ir didinti oro uosto konkurencingumą.
Kauno oro uosto perono plėtros poreikis atsirado, siekiant pritraukti į šį oro uostą daugiau
aviakompanijų. Perono išplėtimas, naujų magistralinių riedėjimo takų įrengimas, kilimo–tūpimo
takų dangos pakeitimas buvo svarbūs darbai, skirti aviaciniam saugumui užtikrinti. Esant mažam
peronui, sumažėja orlaivių manevravimo laukas, o tai trukdo greitam orlaivių judėjimui ir jų
pastatymui perone. Plečiant orlaivių stovėjimo peroną ir įrengiant naujus riedėjimo takus, buvo
paklota 61 870 kvadratinių metrų dangos, pakeista 3 250 metrų kilimo–tūpimo takų dangos.
Dėl projekto įgyvendinimo Kauno oro uoste buvo papildomai aptarnauta 0,42 mln. keleivių
(planuota projektu siekiamo rodiklio reikšmė – 0,28 mln. keleivių). Šis projektas kartu su kitais
pagal EAVP 5 prioriteto 3 uždavinį finansuotais projektais prisidėjo prie didesnės nei planuoto
rezultato rodiklio tikslinės reikšmės pasiekimo.
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė „Lietuvos oro uostai“
Projekto pavadinimas: „Tarptautinio Palangos oro uosto avarinių gelbėjimo darbų pastato
statyba-statybos darbai“
Projekto vertė: 0,81 mln. eurų
Projekto metu pastatytas avarinių gelbėjimo darbų pastatas, skirtas avarinio gelbėjimo darbų
tarnybai įsikurti. Iki to avarinių gelbėjimo darbų tarnyba buvo įsikūrusi garažuose, pakankamai toli
nuo kilimo ir tūpimo tako. Kad avarinių gelbėjimo darbų tarnyba patektų į aerodromo teritoriją,
reikėjo kirsti magistralinį kelią. Dėl tokio tarnybų išsidėstymo Palangos oro uostas neatitiko ICAO
reikalavimų, pagal kuriuos avarinių gelbėjimo darbų tarnyba turi būti įsikūrusi kaip įmanoma arčiau
kilimo ir tūpimo tako. Be ES finansavimo pats oro uostas finansiškai buvo nepajėgus finansuoti šio
projekto. Įgyvendinus projektą, pastatytas 715,61 kvadratinių metrų avarinių gelbėjimo darbų
pastatas, kuriame įrengti garažai, sandėliai specialiai įrangai, mokymo klasė. Įgyvendinus projektą,
sudarytos sąlygos aviakompanijoms skraidinti keleivius į Vakarų Lietuvos regioną. Tarptautinio
Palangos oro uosto pritaikymas kokybiškai ir savalaikiai esant reikalui atlikti avarinius gelbėjimo
darbus užtikrina sąlygas tolimesniam transporto infrastruktūros plėtojimui Vakarų Lietuvos regione
skatinant šio regiono socialinę ir ekonominę raidą.

4 uždavinys
EAVP 5 prioriteto 4 uždavinys buvo skirtas įrengti saugaus eismo priemones TEN-T tinklo
keliuose, tiesti miestų aplinkkelius ir juos integruoti į susiformavusius miestų gatvių tinklus.

Siekiant šių tikslų, buvo įgyvendinama priemonė „Saugų eismą gerinančios inžinerinės
infrastruktūros degimas, miestų aplinkkelių tiesimas“. Pagal šią priemonę buvo finansuoti
8 projektai, o jiems skirtos ES fondų lėšos siekė 214,561 mln. eurų.
Produkto rodiklių pasiekimas
Įgyvendinant 4 uždavinį ir sutaupius projektams įgyvendinti skirtų lėšų, atsirado galimybė
įgyvendinti daugiau projektų ir pasiekti geresnį produkto rodiklio ,,Nutiesta ir rekonstruota kelių,
km“ rezultatą. Įgyvendinus visus projektus buvo nutiesta ir rekonstruota 34,07 km kelių, o tai
sudarė 142 proc. EAVP planuotos rodiklio reikšmės (24 km). Projektai buvo vykdyti Vilniaus
miesto, Klaipėdos rajono (Priekulės miesto aplinkkelis) ir Šiaulių rajono (Kairių miestelio
aplinkkelis) savivaldybėse.
Rezultato rodiklių pasiekimas
Šiam uždaviniui numatytas rezultato rodiklis „Sutaupytas laikas (mln. automobilių h)“ iki
2015 m. pabaigos buvo pasiektas ir viršytas beveik 4 kartus, nes sutaupytas laikas siekė 5,58 mln.
automobilių valandų, o EAVP suplanuota tikslinė rodiklio reikšmė sudarė 1,5 mln. automobilių
valandų. Galima teigti, kad ES struktūrinių fondų investicijos darė įtaką rezultato rodiklio
pasiekimui, nes projektų įgyvendinimas prisidėjo prie transporto srautų miestuose mažinimo,
pagerino susisiekimo automobilių keliais sąlygas ir eismo saugumą, prisidėjo prie transporto srautų
keliamos taršos ir triukšmo lygio miestuose mažinimo, o, sumažėjus transporto srautams, trumpėjo
automobilių keliuose praleidžiamas laikas, reikalingas kelionės tikslui pasiekti. ES struktūrinės
paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinime 195 nurodoma, kad įgyvendinus
projektus buvo pastatyti Vilniaus miesto pietinis ir vakarinis aplinkkeliai, Vilniaus mieste įrengta
IXB transporto koridoriaus (Žirnių g.) ir Vilniaus tarptautinio oro uosto jungtis, rekonstruota
Gariūnų gatvė. Vilniaus mieste iš viso nutiesta ir rekonstruota 18 km kelio. Kairiuose įrengtas
aplinkkelis buvo prijungtas prie transeuropinio tinklo kelių E85 (Vilnius-Lyda) ir E272 (VilniusPanevėžys-Šiauliai-Palanga). Tiesiant aplinkkelį buvo įrengti du viadukai (Vėgėlių ir Bertužių
sankryžose), keturios požeminės perėjos, ties Bertužių kaimu – skirtingų lygių sankryža, aplinkkelio
sankirtoje su esamu keliu – žiedinė sankryža. Tai leido sumažinti per miestelį einančio magistralinio
kelio intensyvumą, krovininį transportą nukreipiant per naująjį aplinkkelį. Priekulės mieste
aplinkkelio poreikis taip pat buvo didelis, kadangi miesto centrą kirto valstybinės reikšmės kelias
Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda, kuris yra vienas ilgiausių ir intensyviausiai apkrautų Lietuvos
kelių (apie 4660 automobilių per parą). Įrengus Priekulės aplinkkelį eismo intensyvumas iš miesto
centro persikėlė į naująjį aplinkkelį, o tai padidino eismo saugumą, sumažino transporto srauto
keliamą triukšmą, avaringumą. ES struktūrinės paramos kelių sektoriui panaudojimo efektyvumo
vertinime196 teigiama, kad rezultato rodiklio pasiekimui įtaką darė ir išorės veiksniai, pavyzdžiui,
transporto priemonės būklės, leistino greičio, eismo intensyvumo, vidutinės eismo srauto sudėties
bei kelio pralaidumo.
Investicijų poveikis
ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinime197 nurodoma, kad
EAVP investicijos buvo svarbios, gerinant didžiųjų šalies miestų, ypač Vilniaus, taip pat regioninių
augimo centrų bei probleminių teritorijų miestų transporto infrastruktūrą. Vilniuje teigiamas
poveikis susisiekimui daugiausiai pasireiškė per miesto aplinkkelių ir apvažiavimų įrengimą, IX
transporto koridoriaus ir Vilniaus tarptautinio oro uosto jungties suformavimą. Įgyvendinus miestų
atgaivinimo kompleksinius plėtros projektus, kompleksiškai tvarkant miestų viešąsias erdves buvo
sutvarkytos gatvės. Taip pat buvo įgyvendinti ir atskiri gatvių ar jų grupių rekonstravimo projektai.
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UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimas, 2016 m.
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UAB „BGI Consulting, „ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir
panaudojimo efektyvumo vertinimas“, 2013 m.
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UAB „BGCI Consulting“, ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinimas, 2013 m.

Atliktos investicijos Lietuvos miestuose ir miesteliuose padidino gatvių tinklo pralaidumą,
sumažino aplinkos taršą, transporto keliamų dulkių neigiamą poveikį gyventojams bei gamtinei
aplinkai, supaprastino gatvių priežiūrą, sumažino kelio ir autotransporto priemonių eksploatacines
išlaidas bei sumažino autoįvykių tikimybę. Naujos infrastruktūros poveikį gyventojai pajuto,
atsiradus galimybėms greičiau pasiekti kelionės tikslą, tačiau taip pat buvo svarbūs tokie aspektai,
kaip malonesnis gyvenimas šalia sutvarkytų gatvių, sumažėjęs triukšmas bei oro užterštumas.
Gerėjantis susisiekimas su anksčiau ekstensyviai naudotomis miesto zonomis skatino aptarnavimo,
prekybos paslaugų verslo plėtrą.
Apibendrinant galima teigti, kad uždavinys buvo įgyvendintas sėkmingai. Įgyvendinus
projektus nutiesti ir rekonstruoti keliai (miestų aplinkkeliai ir jungiamieji TEN-T keliai), ženkliai
sutaupytas kelionių automobilių keliais laikas gerino eismo sąlygas, mažino eismo įvykių skaičių,
transporto priemonių eksploatacines išlaidas, mažino triukšmą ir taršą projektų įgyvendinimo
vietose.
Apibendrinant Susisiekimo ministerijos administruotų priemonių poveikį, galima teigti, ES
struktūrinių fondų intervencijos prisidėjo prie ekonomikos augimo, nes ES investicijos transporto
sektoriuje davė didelę ir ilgalaikę grąžą (prisidėjo prie transporto sektoriuje sukuriamo BVP ir kitų
makroekonominių rodiklių didėjimo). ES struktūrinių fondų lėšomis 2007–2013 m. finansuoti
veiksmai darė teigiamą įtaką transporto sektoriaus rodikliams, pavyzdžiui, transporto ir saugojimo
daliai bendrosios pridėtinės vertės struktūroje ir transporto paslaugų eksportui, lyginant su BVP.
„Transporto ir saugojimo dalies bendrosios pridėtinės vertės struktūroje“ rodiklį veikė ekonominė
krizė (2008 m. transporto ir saugojimo dalis bendrosios pridėtinės vertės struktūroje siekė 9,4
proc.), tačiau transporto ir saugojimo veikla po sunkmečio atsigavo gerokai sparčiau nei kitos
veiklos sritys, todėl nuo 2009 m. rodiklis didėjo ir 2015 m. siekė daugiau nei 13 proc. ES
struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinime 198 teigiama, kad dėl ES
struktūrinių fondų investicijų transporto ir saugojimo dalis bendroje pridėtinės vertės struktūroje
2007–2013 m. buvo 0,52 proc. punkto didesnė, lyginant su scenarijumi be ES fondų investicijų, o
2007–2015m. – 0,22 proc. punkto didesnė, lyginant su scenarijumi be ES fondų investicijų.
„Transporto paslaugų eksporto, lyginant su BVP“ rodikliui įtaką taip pat darė ekonominė krizė
(2008 m. transporto paslaugų eksportas sudarė 6 proc. BVP), tačiau transporto paslaugų eksportas
po sunkmečio atsigavo pakankamai sparčiai ir nuo 2010 m. ėmė nuosekliai didėti. 2015 m.
transporto paslaugų eksportas sudarė beveik 10 proc. BVP. ES struktūrinių fondų investicijos darė
teigiamą poveikį transporto paslaugų eksportui (dėl sektoriaus pridėtinės vertės ir materialinių
investicijų augimo). Dėl ES investicijų 2007–2013 m. transporto paslaugų eksporto santykis su
BVP buvo 0,47 proc. punkto didesnis, lyginant su scenarijumi be ES fondų investicijų, o 2007–
2015 m. – 0,46 proc. punkto didesnis, lyginant su situacija be ES fondų investicijų. Atsižvelgiant į
tai, kad didžiausią transporto paslaugų eksporto dalį sudaro sausumos eksporto paslaugos, įtaką
bendram rodikliui darė krovinių apimties augimas, palanki geografinė padėtis ir kol kas žemesnės
nei Vakarų šalyse darbo užmokesčio ir degalų sąnaudos. Sausumos transporto paslaugų eksportui
didelį poveikį turi ir geopolitiniai veiksniai (pavyzdžiui, santykiai su Rusija).
Gerosios praktikos pavyzdžiai
Projekto vykdytojas: LAKD
Projekto pavadinimas: „Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio
apvažiavimo tiesimas“
Projekto vertė: 51,15 mln. eurų.
Rytų–Vakarų kryptimi Vilniaus miestą kerta transeuropinio tinklo transporto koridorius IXB
(E28 ir E85 keliai), o Šiaurės–Pietų kryptimi – keliai E272 ir E28, priklausantys TEN-T tinklui.
Prieš projekto įgyvendinimą transportas, atvykstantis iš Klaipėdos jūrų uosto, vakarinės Lietuvos ar
pietvakarinės Latvijos dalies ir vykstantis į Baltarusiją, naudojosi tuo metu esama Vilniaus miesto
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UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos poveikio Lietuvos konkurencingumui vertinimas, 2015 m.

pietinio aplinkkelio infrastruktūra (Kirtimų gatve). Kirtimų gatvės pralaidumas neužtikrino patogių
eismo sąlygų, piko valandomis susidarydavo didelės transporto grūstys, kuriose vietiniai ir
tarptautiniai krovinių vežėjai, taip pat netoliese gyvenantys žmonės turėdavo praleisti daug laiko.
Įgyvendinus projektą, esama 7,67 km ilgio gatvė rekonstruota į 4 eismo juostų gatvę su
skiriamąja juosta, apšvietimu, lietaus vandens nuvedimu ir apželdinimu, pastatytas geležinkelio
viadukas, pastatytos dvi estakados virš geležinkelio bei vienas dviračių takui skirtas viadukas,
keturios vieno lygio sankryžos rekonstruotos į skirtingų lygių sankryžas. Kirtimų gatvės
rekonstrukcija iš esmės pagerino eismo sąlygas Vilniaus mieste, leido kirsti Vilniaus miestą
patogiau ir greičiau. Vilniaus tarptautinis oro uostas, esantis pietrytinėje miesto dalyje, tapo greičiau
pasiekiamas keleiviams, atvykstantiems iš vakarinės Lietuvos dalies. Sėkmingai įgyvendintas
projektas (rekonstruota 7,67 km ilgio gatvė199 ir 1,05 mln. automobilių valandų sutaupytas laikas,200
keliaujant nauja rekonstruota gatve) prisidėjo prie uždaviniui numatytų stebėsenos rodiklių
pasiekimo.

Projekto vykdytojas: LAKD
Projekto pavadinimas: „Transeuropinės reikšmės kelio Nr. 141 (Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–
Klaipėda) plėtra. Priekulės aplinkkelio tiesimo I etapas“
Projekto vertė: 9,09 mln. eurų
Projekto įgyvendinimo metu kelyje Nr. 141 (Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda) nutiestas
6,471 km ilgio Priekulės miestelio aplinkkelis. Tiesiant šią trasą, pastatyti trys tiltai per Gruodės,
Agluonos ir Minijos upes, įrengta pralaida per Neknupį. Įgyvendinus projektą, pagerėjo kelių
infrastruktūra Klaipėdos rajone. Šis aplinkkelis pagerino susisiekimą tarp Kaliningrado srities ir
Klaipėdos uosto, panaikino spūstis kelyje Nr. 141 (Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda). Dėl to
mažėja eismo įvykių skaičius, transporto priemonių eksploatacinės išlaidos, sumažinta neigiama
įtaka aplinkai Priekulės miestelio gyvenamosiose teritorijose. Sumažinus transporto kamščius,
mažėja oro tarša ir triukšmas tankiai apgyvendintose teritorijose.
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EAVP planuota rodiklio reikšmė – 24 km.
EAVP planuota rodiklio reikšmė –1,5 mln. automobilių valandų.

53 paveikslas. 5 prioriteto (Susisiekimo ministerija) įgyvendinimas pagal VP suplanuotas ir
panaudotas lėšas (eurais/proc., ES ir nacionalinės lėšos)
1 306 669 993
(100%)

Suplanuota VP

1 355 629 227
(104%)

Deklaruota

Susisiekimo ministerijos administruojamų 5 prioriteto 1, 2, 3 ir 4 uždavinių įgyvendinimui iš
viso skirta 1.306.669.993 eurai. Deklaruota Europos Komisijai tinkamų išlaidų suma pagal 5
prioriteto keturis uždavinius siekė 1.356.629.227 eurus, t. y. 104 proc. Susisiekimo ministerijos
administruojamoms 5 prioriteto priemonėms skirtų lėšų. Įgyvendinus suplanuotus projektus buvo
sutaupyta lėšų, kurios buvo perskirstytos naujiems projektams, todėl panaudotų lėšų kiekis yra
didesnis nei suplanuota Veiksmų programoje (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 788
,,Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 2.1. papunktyje Susisiekimo
ministerijos administruojamoms 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonėms
skirtą Europos Sąjungos fondų lėšų sumą leista viršyti 2 procentais, neviršijant iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto projektams skiriamo finansavimo lėšų sumos).
Kai kurių pagal uždavinius numatytų įgyvendinti priemonių pradžia vėlavo dėl užsitęsusių
projektavimo darbų (pavyzdžiui, AB ,,Lietuvos geležinkeliai“). Užtrukus rangos darbų pradžiai,
atidėti veiklų įgyvendinimo terminai, tačiau galiausiai projektai buvo įgyvendinti sėkmingai,
laikantis nustatytų terminų. Kitų projektų vykdytojų (pavyzdžiui, LAKD) vykdyti projektai
prasidėjo laiku ir buvo įgyvendinti nustatytais terminais, o suplanuoti rodikliai pasiekti ir viršyti.
Planuotų išmokėti lėšų panaudojimas buvo nuolat kontroliuojamas, stebima projektų įgyvendinimo
eiga, bendradarbiaujama su įgyvendinančiąja institucija ir projektų vykdytojais, o įgyvendinus
projektus sutaupytos lėšos perskirstytos naujiems projektams.
D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS
1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui neutralus, nes finansuojami projektai
nedaro nei teigiamo, nei neigiamo poveikio vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui.
2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Poveikis informacinės visuomenės plėtrai yra neutralus, nes finansuojami projektai nedaro nei
teigiamo, nei neigiamo poveikio informacinės visuomenės plėtrai.

3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
2007–2013 m. darnaus vystymosi principas, įgyvendinant ES struktūrinių fondų lėšomis
finansuotas priemones, buvo įgyvendinamas integruotuoju (horizontaliuoju) arba diferencijuotu
(vertikaliuoju) būdu. Apie 80 proc. visų priemonių darnaus vystymosi principas buvo
įgyvendinamas integruotuoju būdu, o apie 20 proc. priemonių – diferencijuotu. Lietuvoje
vyraujantys integruoto įgyvendinimo būdai buvo projekto vykdytojo pateikiamas aprašymas apie
neutralų projekto poveikį darnaus vystymosi principui arba darnaus vystymosi principo
nepažeidimą, t. y. pasyvios priemonės. Diferencijuoto įgyvendinimo būdai apėmė tokias priemones
kaip strateginis poveikio aplinkai vertinimas, pasekmių aplinkai vertinimas, specialieji atrankos
kriterijai.201
ES struktūrinės paramos kelių sektoriui panaudojimo efektyvumo vertinime, 202 kuriame
nagrinėtos dvi iš penkių Susisiekimo ministerijos administruojamų 5 prioriteto priemonių, teigiama,
kad horizontalaus prioriteto įgyvendinimas kelių sektoriaus projektuose pasireiškė tiek taikant
pasyvias (projektuose nebuvo numatyta veiksmų, kurie darytų neigiamą poveikį aplinkosaugos,
socialinėje, ekonomikos, regionų vystymo srityse), tiek aktyvias (projektai prisidėjo prie
atitinkamam uždaviniui nustatytų produkto ir rezultato rodiklių pasiekimo) priemones.
ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinime203 nurodoma,
kad pagal 5 prioritetą įgyvendinti projektai (pavyzdžiui, pagal priemonę „Saugų eismą gerinančios
inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“) prisidėjo prie transporto srautų,
jų keliamos taršos dulkėmis ir triukšmo lygio miestuose sumažinimo, sumažino kelių transporto
daromą neigiamą poveikį visuomenės sveikatai, mažino mirtingumą nuo nelaimingų atsitikimų,
skatino didesnį žmonių fizinį aktyvumą.
ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinime204 teigiama, kad
suformuoti miesto aplinkkeliai pirmiausiai turėjo teigiamą poveikį užterštumo mažėjimui
konkrečiose miesto gatvėse, kuriomis anksčiau naudodavosi tranzitinis transportas. Transporto
srautų nukreipimas nuo vidinių miesto gatvių į aplinkkelį nesukuria tiesiog taršos zonos perkėlimo
situacijos. Kadangi greitai ir be sustojimų važiuojantis transportas didelio užterštumo nekelia,
bendri teršalų išmetimai taip pat sumažėjo, lyginant su judėjimu vidinėmis miestų gatvėmis, kuriose
didesni greičio apribojimai, daugiau šviesoforais reguliuojamų ar visiškai nereguliuojamų sankryžų
ir pėsčiųjų perėjų. Svarbu pastebėti, kad aplinkkeliai planuojami mažiau gyvenamose zonose, toliau
nuo gyvenamųjų namų. Tose vietose, kur intensyvaus eismo aplinkkelis priartėja prie gyvenamųjų
namų, įrengiamos specialios triukšmo ir užterštumo sulaikymo priemonės prie kelio, taip pat
gyvenamuosiuose namuose, kurie mažina galimą neigiamą poveikį vietos gyventojams. Atliekant
vertinimą apklausti netoli aplinkkelių gyvenantys žmonės nurodė, kad aplinkkeliai atnešė naudos
sumažinant triukšmą ir oro užterštumą.
4. JEREMIE įgyvendinimas
Netaikoma
5. Informacija apie kryžminį finansavimą
Netaikoma
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UAB „Deloitte“, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio darniam vystymuisi vertinimas, 2016 m.
UAB „BGI Consulting, „ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir
panaudojimo efektyvumo vertinimas“, 2013 m.
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UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimas, 2016 m.
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UAB „BGI Consulting“, ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinimas, 2013 m.
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6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui
Netaikoma

3.5.2. Svarbiausios problemos
2011 m. pradžioje Europos Komisija, atsižvelgusi į Valstybės kontrolės pateiktą Audito
ataskaitą, buvo laikinai sustabdžiusi ES struktūrinių fondų išlaidų deklaravimą Europos Komisijai
visiems transporto sektoriaus projektams. Valstybės kontrolės 2010 m. pabaigoje pateiktoje Audito
ataskaitoje buvo konstatuota, kad TID, administruojanti transporto sektoriaus projektus,
2009 metais dėl galimų pažeidimų netinkamai pripažino ir deklaravo 4,9 mln. eurų lėšų, iš kurių ES
struktūrinių fondų lėšų dalis – 2,6 mln. eurų. Pažeidimai nustatyti oro uostų (VĮ Tarptautinis
Vilniaus oro uostas ir VĮ „Kauno aerouostas“) įgyvendinamuose projektuose. Atsižvelgdama į tai,
TID pradėjo nustatytų pažeidimų tyrimus, dėl kurių vėliau Susisiekimo ministerija priėmė
sprendimus susigrąžinti netinkamai išmokėtas lėšas. 2011 m. liepos 25 d. buvo gautas Europos
Komisijos raštas Nr. DG REGIO/DA (2011) 812444, kuriame informuojama, jog atsižvelgiant į tai,
kad TID ėmėsi atitinkamų korekcinių veiksmų ir audito institucija peržiūrėjo TID vidaus sistemos
įvertinimą, EK nurodo, kad priežastys lėmusios mokėjimo nutraukimą, laikomos nebeaktualiomis.
Siekiant išvengti galimų pažeidimų, Susisiekimo ministerija tikslino Projektų finansavimo
sąlygų aprašus, kitus vidinius teisės aktus, o projektų įgyvendinimo eigą nuolat stebėjo Susisiekimo
ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-84 sudaryta Transporto sektoriaus projektų,
finansuojamų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, įgyvendinimo
stebėsenos komisija. Vertinant TID kas mėnesį teikiamas ataskaitas apie projektų įgyvendinimo
eigą ir įžvelgiant rizikas, kad projektų veiklos nebus įgyvendintos nustatytais terminais, į komisijos
posėdžius buvo kviečiami projektų vykdytojų atstovai, aptariamos projektų įgyvendinimo
problemos, ieškoma būdų joms spręsti. Buvo nuolat stebimas projektams skirtų lėšų panaudojimas,
įgyvenus projektus sutaupytos lėšos perskirstomos naujiems projektams.

3.6. 6 prioritetas „Techninė parama EAVP įgyvendinimui“
Įgyvendinat EAVP 6 prioritetą „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui“ (toliau – 6 prioritetas) buvo siekta
dviejų uždavinių:
1 uždavinys: „Užtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą
įgyvendinant šią EAVP“.
2 uždavinys“ „Gerinti visuomenės informuotumą apie EAVP teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti EAVP vertinimą.
Šie uždaviniai buvo įgyvendinami pagal 3 priemones: ,,ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“, „2 VP.
Informavimas ir viešinimas“ ir ,,ES struktūrinės paramos vertinimas“.
Per visą finansavimo laikotarpį pagal 1 uždavinio priemonę ,,ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“ buvo
įgyvendinti 6 techninės paramos projektai; pagal 2 uždavinio priemonę „2 VP. Informavimas ir viešinimas“ – 3, pagal 2 uždavinio priemonę ,,ES
struktūrinės paramos vertinimas“ – 5 projektai. Iš viso buvo įvykdyta 14 projektų, kurie buvo įgyvendinti valstybės projektų planavimo būdu.
Detalesnė informacija apie 6 prioriteto uždavinių įgyvendinimą pateikiama C dalyje „Kokybinė analizė“, remiantis fizinių ir finansinių
stebėsenos rodiklių pasiekimais uždavinių lygiu.

3.6.1. Tikslų pasiekimas ir įgyvendinimo analizė
A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU
39 lentelė. 1 uždavinys: Užtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos
funkcionavimą įgyvendinant šią EAVP
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augimo
veiksmų
programos
įgyvendinimo
srityje,
Pradinis taškas
procentas

0

0

93

83

86

87

91

89

90

90

0

40 lentelė. 2 uždavinys: Gerinti visuomenės informuotumą apie EAVP teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti EAVP vertinimą
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

2

2

3

5

7

10

12,00

12,00205

Produkto rodikliai
Įgyvendintų informavimo ir viešinimo Pasiekimas
iniciatyvų
(informavimo
kampanijos,
konferencijos, seminarų ciklai, interneto Tikslas
puslapiai ir t.t.) skaičius
Pradinis taškas
Galimi paramos gavėjai, kurie žino apie ES
struktūrinę paramą ekonomikos augimo Pasiekimas
skatinimui, procentais
Tikslas
205

0

0

7
0
Rezultato rodikliai
0

81

86

70

81

85

87

206

87

207

87

208

87

75

Sumuojamas pagal priemonę įgyvendintų iniciatyvų skaičius, kurių finansavimo šaltinis yra EAVP.
Pasiekta reikšmė tokia pati kaip ir parėjusias metais, nes 2014 m., pasibaigus projektų finansavimo ir administravimo sutarčių etapui, galimų pareiškėjų nuomonės tyrimai
nebebuvo atliekami.
207
Pasiekta reikšmė tokia pati kaip ir parėjusias metais, nes 2014 m., pasibaigus projektų finansavimo ir administravimo sutarčių etapui, galimų pareiškėjų nuomonės tyrimai
nebebuvo atliekami.
208
Pasiekta reikšmė tokia pati kaip ir parėjusias metais, nes 2014 m., pasibaigus projektų finansavimo ir administravimo sutarčių etapui, galimų pareiškėjų nuomonės tyrimai
nebebuvo atliekami.
206

Pradinis taškas

0

41 lentelė. VP2-6.2-FM-02-V priemonė: ES struktūrinės paramos vertinimas
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

100

0

100

100

0209

100

Produkto rodikliai
Atlikti vertinimai
(procentai
suplanuotų)

Pasiekimas
nuo

-

0

0

100

Tikslas
Pradinis taškas

100
0

0

0

1

3

3

4

0

0

0

89

0

100

83

0210

94

Rezultato rodikliai
Vertinimo
rekomendacijos,
priimtos įgyvendinti
(procentai nuo pateiktų)

Pasiekimas

0

0

100

Tikslas
Pradinis taškas

209

-

70
0

0

0

8

41

41211

51

61

2015 m. nebuvo planuota atlikti ir neatlikta EAVP techninės paramos prioriteto lėšomis finansuojamų vertinimų, todėl pasiekimo reikšmė 0.
2015 m. m. nebuvo atlikta EAVP techninės paramos prioriteto lėšomis finansuojamų vertinimų, todėl nėra pateiktų rekomendacijų.
211
Duomenys pateikiami kaupiamuoju būdu. Pvz, 2013 m. buvo atliktas vienas vertinimas, kuriame pateikta 10 rekomendacijų, iš jų visos priimtos įgyvendinti.
210

61

61

B DALIS: FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS
42 lentelė. 6 prioriteto finansinis įgyvendinimas pagal uždavinius (eurais)
Uždaviniai
1 uždavinys
2 uždavinys
Iš viso:

Deklaruotinų išlaidų suma
Deklaruotas EK
Iš viso:
viešasis įnašas

29.680.603,07
903.858,96
30.584.462,03

29.680.603,07
903.858,96
30.584.462,03

C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ

1 uždavinys
Įgyvendinant EAVP 6 prioriteto 1 uždavinį, buvo finansuojamos veiksmų programos
rengimo, įgyvendinimo, valdymo, priežiūros, kontrolės ir audito veiklos, taip pat valstybės
tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, atliekančių EAVP administravimo funkcijas,
mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją 2007–
2013 metų ES struktūrinių fondų administravimo srityje ir bendruosius įgūdžius). Siekiant šių
tikslų, buvo įgyvendinama priemonė „ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos
funkcionavimas“, pagal kurią vykdytiems 6 projektams skirtas finansavimas siekė daugiau nei
27,7 mln. eurų.
TID vykdytas projektas 212 buvo skirtas valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimui
užtikrinti, darbuotojų kvalifikacijai ir gebėjimams stiprinti, siekiant tinkamai įgyvendinti transporto
infrastruktūros projektus pagal EAVP 4 ir 5 prioritetus bei užbaigti projektus, finansuotus iš 2000–
2006 m. Sanglaudos fondo lėšų. Ženkliai padidėjęs transporto infrastruktūros projektų skaičius ir
ES struktūrinės investicijos reikalavo papildomų ir kvalifikuotų darbuotojų. Jiems buvo organizuoti
mokymai Lietuvoje ir užsienyje, sukurta daugiau nei 30 papildomų etatų. VšĮ „Lietuvos verslo
paramos agentūra“ įgyvendintas projektas 213 buvo skirtas tinkamam institucijos kompetencijai
priskirtų prioritetų, susijusių su Lietuvos verslo, turizmo ir energetikos sektorių plėtra,
įgyvendinimui ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, reikiamai materialinei – techninei bazei
finansuoti. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos vykdytas
projektas214 buvo skirtas užtikrinti efektyvų valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą, stiprinti
institucijos gebėjimus įgyvendinant EAVP, finansuoti priskirtų funkcijų vykdymo išlaidas. UAB
„Investicijų ir verslo garantijos“ įgyvendintas projektas215 buvo skirtas gerinti darbuotojų, dirbančių
su EAVP priemone „Dalinis palūkanų kompensavimas“, kvalifikaciją ir gebėjimus, finansuoti su šia
priemone dirbančių darbuotojų darbo užmokestį, jų darbo vietų įrengimą ir išlaikymą. VšĮ
„Centrinė projektų valdymo agentūra“ vykdytas projektas 216 buvo skirtas institucijai numatytų
funkcijų, susijusių su ES struktūrinių fondų administravimu, vykdymo išlaidų finansavimui.
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros vykdytas projektas217 buvo skirtas užtikrinti tinkamą
institucijos kompetencijai priklausančios priemonės „InočekiaiLT“ administravimą.
Produkto rodiklių pasiekimas
Analizuojant 1 uždavinio įgyvendinimą ir faktinį rodiklių pasiekimą, galima teigti, kad 1
uždavinio tikslai pasiekti.
1 uždavinio produkto rodiklis „Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo
srityje dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurie patobulino kvalifikaciją ne mažiau
kaip kartą per metus, skaičius“: EAVP buvo numatyta, kad ne mažiau kaip 90 darbuotojų,
dirbančių EAVP įgyvendinimo srityje, turėtų pakelti kvalifikaciją kiekvienais metais. Per visą
EAVP įgyvendinimo laikotarpį 1 uždavinio produkto metiniai rodikliai buvo pasiekti ir viršyti.
212

Techninė pagalba Transporto investicijų direkcijai ES struktūrinės paramos administravimo gebėjimams stiprinti
įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programą.
213
2007–2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo užtikrinimas, įgyvendinant
Ekonomikos augimo veiksmų programą.
214
Valstybės biudžetinei įstaigai Informacinės visuomenės plėtros komitetui pavestų ES 2007–2013 m. struktūrinės
paramos administravimo funkcijų vykdymas.
215
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo funkcijų atlikimas ir darbuotojų administracinių gebėjimų
stiprinimas.
216
VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pavestų funkcijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės
paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, vykdymas.
217
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai priskirtų ES struktūrinės paramos administravimo funkcijų
įgyvendinimas.

Paskutiniais programos įgyvendinimo metais kvalifikaciją iš viso kėlė 205 darbuotojai. Šio rodiklio
pasiekimui didesnės įtakos turėjo ne EAVP techninės paramos priemonės lėšomis finansuoti
projektai, o intervencijos, vykdytos pagal Techninės paramos veiksmų programą (toliau – TPVP).
Tolygų produkto rodiklio augimą nuo 2012 m. paskatino vadovaujančiosios institucijos pradėti
vykdyti centralizuoti ES struktūrinius fondus administruojančių institucijų gebėjimų stiprinimo ir
kompetencijų ugdymo mokymai.
Rezultato rodiklių pasiekimas
1 uždavinio rezultato rodiklis „Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurie patobulino
kvalifikaciją ir dirba ne trumpiau kaip vienerius metus Ekonomikos augimo veiksmų
programos įgyvendinimo srityje, procentas“: EAVP nustatyta, kad iš visų darbuotojų, kurie
patobulino kvalifikaciją, ne mažiau kaip 90 proc. jų ir toliau liko dirbti EAVP įgyvendinimo srityje
ne trumpiau kaip vienerius metus. Analizuojant šio rodiklio pasiekimus per visą finansavimo
laikotarpį, matyti, kad 2010 m., 2011 m. ir 2012 m. šio rodiklio pasiekimai nesiekė EAVP
nustatytos 90 proc. ribos (2010 m. rezultato rodiklis siekė 83 proc., 2011 m. – 86 proc., 2012 m. –
87 proc.). 1 uždavinio rezultato metinis rodiklis 2010 m., 2011 m. ir 2012 m. nebuvo pasiektas dėl
šiek tiek didesnės, nei prognozuota, darbuotojų kaitos. Visais kitais EAVP įgyvendinimo metais šio
uždavinio metinis rezultato rodiklis buvo pasiektas ir viršytas. Tikėtina, kad rezultato rodiklio
pasiekimui įtakos turėjo nuo 2012 m. pradėta vykdyti aktyvesnė darbuotojų motyvacija ir
centralizuoti ES fondų lėšas administruojančių institucijų gebėjimų stiprinimo ir kompetencijų
ugdymo mokymai.
Investicijų poveikis
ES fondų lėšas administruojančių darbuotojų kompetencija yra viena iš esminių sąlygų,
lemiančių efektyvią ES fondų lėšų administravimo sistemą ir veiksmingą lėšų panaudojimą. 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinime218 buvo pabrėžta,
kad efektyvus viešosios politikos intervencijų įgyvendinimas yra neatsiejamas ne tik nuo gero
atskirų viešosios politikos sričių išmanymo, bet ir nuo administravimo gebėjimų, kurie yra
sukaupiami praktiškai administruojant ES fondų lėšas. Pagal EAVP 6 prioriteto 1 priemonę „ES
struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“ finansuoti projektai, skirti
užtikrinti tinkamą institucijoms pavestų ES fondų lėšų administravimo funkcijų vykdymą, prisidėjo
prie sėkmingo administravimo sistemos funkcionavimo, paraiškų savalaikio įvertinimo,
veiksmingos įgyvendinamų projektų priežiūros, pareiškėjų ir projektų vykdytojų gebėjimų
stiprinimo bei administracinės naštos mažinimo.

2 uždavinys
Įgyvendinant EAVP 6 prioriteto 2 uždavinį, buvo finansuojamas informavimo ir viešinimo
planų įgyvendinimas, informavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimas, informavimo ir viešinimo
stebėsena. Siekiant užtikrinti viešą informacijos apie EAVP pateikimą visoms tikslinėms grupėms
plačiai naudojantis įvairiomis komunikacijos priemonėmis, buvo įgyvendinama priemonė „2 VP.
Informavimas ir viešinimas“, pagal kurią vykdytiems 3 projektams skirtas finansavimas siekė
daugiau nei 0,4 mln. eurų.
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos įgyvendintas
projektas 219 buvo skirtas šiai institucijai priskirtų informavimo ir viešinimo funkcijų vykdymo
išlaidoms finansuoti, siekiant tikslinėms grupėms teikti tinkamą ir aktualią informaciją apie EAVP
3 prioritetą „Informacinė visuomenė visiems“. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ vykdytas
218

VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“ ir UAB „PPMI Group“, ES struktūrinės paramos administravimo
sistemos efektyvumo vertinimas, 2013 m.
219
Informavimas ir viešinimas apie prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimą.

projektas220 buvo skirtas informuoti apie priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“ ir vykdyti
priemonės viešinimo veiklas (informuoti apie finansuojamus projektus ir jų rezultatus). Pagrindinės
tikslinės grupės buvo pareiškėjai, projektų vykdytojai, socialiniai ir ekonominiai partneriai,
žiniasklaida, visuomenės grupės. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros projektas 221 buvo
skirtas informuoti apie priemonę „InočekiaiLT“, įgyvendintą visuotinės dotacijos būdu, bei vykdyti
priemonės viešinimo veiklas (informuoti apie finansuojamus projektus ir jų rezultatus).
Analizuojant 2 uždavinio įgyvendinimą ir faktinį rodiklių pasiekimą, galima teigti, kad
2 uždavinio tikslai pasiekti.
Produkto rodiklių pasiekimas
2 uždavinio produkto rodiklis „Įgyvendintų informavimo ir viešinimo iniciatyvų
(informavimo kampanijos, konferencijos, seminarų ciklai, interneto puslapiai ir t. t.)
skaičius“: EAVP buvo numatyta, kad turi būti įgyvendintos ne mažiau nei 7 informavimo ir
viešinimo iniciatyvos. Iškeltas tikslas buvo pasiektas 2013 m., o 2015 m. rodiklis buvo viršytas 71
proc., įgyvendinus 12 informavimo ir viešinimo iniciatyvų. Pagrindiniai siekiami rezultatai 2007–
2013 m. buvo ES struktūrinių fondų investicijų žinomumo visuomenėje didinimas, ES struktūrinių
fondų investicijų asmeninės bei visuomeninės naudos suvokimo stiprinimas, potencialių pareiškėjų
ir paramos gavėjų informavimas, ES struktūrinių fondų administravimo efektyvumo ir skaidrumo
viešinimas.222 Be to, komunikacijoje buvo orientuojamasi į produktą, t. y. daugiausiai informuojama
apie konkrečius ES struktūrinių fondų lėšomis sukurtus rezultatus.
Rezultato rodiklių pasiekimas
2 uždavinio rezultato rodiklis „Galimi paramos gavėjai, kurie žino apie ES struktūrinę
paramą ekonomikos augimo skatinimui, procentais“: EAVP buvo numatyta, kad pasibaigus
programavimo laikotarpiui apie ES struktūrinių fondų investicijas ekonomikos augimo skatinimui
turi žinoti 75 proc. galimų paramos gavėjų. 2015 m. rodiklis buvo pasiektas ir viršytas (apie ES
struktūrinių fondų investicijas ekonomikos augimui žinojo 87 proc. galimų paramos gavėjų). Reikia
atkreipti dėmesį, kad nuo 2012 m. šio rodiklio pasiekimai kito nežymiai (2012 m. – 85 proc., 2013
m. – 87 proc., 2014 m. – 87 proc.), o potencialių pareiškėjų, kurie daug žino ar girdėjo apie ES
struktūrinių fondų investicijas ekonomikos augimui, dalis išliko didelė. Galima teigti, kad šis
rodiklis pasiekė tam tikrą efektyvios komunikacijos „stabilumo“ ribą ir paskutiniais metais ženkliai
nekito. Detalesnė informacija apie 2015 m. informavimo ir viešinimo veiklų rezultatus pateikiama
ataskaitos 6 dalyje „Informavimas ir viešinimas“.
Investicijų poveikis
Įgyvendintos viešinimo ir informavimo veiklos prisidėjo prie ES struktūrinių fondų
žinomumo didinimo ne tik tarp potencialių pareiškėjų, bet ir tarp šalies gyventojų. Pavyzdžiui, nuo
2010 m. daugiau nei 70 proc. Lietuvos gyventojų buvo informuoti apie 2007–2013 m. ES
struktūrinių fondų etapą (2010 m. žinančių gyventojų dalis siekė 74 proc., 2011 m. – 75 proc., 2012
m. – 78 proc., 2013 m. – 83 proc.).223 Galima teigti, kad bendro ES fondų žinomumo visuomenėje ir
tarp potencialių pareiškėjų tikslas buvo pasiektas. Atliktuose vertinimuose pabrėžiama, kad 2007–
2013 m. dominavo ES fondų investicijų žinomumo didinimo veiksmai, tačiau nepakankamai
dėmesio skirta pagrindinėms komunikacijos kryptims įtvirtinti (pavyzdžiui, pritrūko veiksmų
skaidrumo ir naudos aspektų įtvirtinimui, todėl tik trečdalis Lietuvos gyventojų ES struktūrinių
220

Priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ informavimas ir viešinimas.
Priemonės „InočekiaiLT“ informavimas ir viešinimas.
222
UAB „PricewaterhouseCoopers“. Informacijos apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir jos viešinimo
vertinimas, 2012 m.
223
„Gyventojų apklausa apie 2007–2013 m. ES SF paramą Lietuvai“, 2011 m. rugpjūtis, „Socialinės informacijos
centras“; „ES SF paramos Lietuvai bei informacinės kampanijos apie ES paramą žinomumo ir vertinimo tarp Lietuvos
gyventojų tyrimas“, 2013 m. gruodis, „Spinter tyrimai“.
221

fondų investicijų Lietuvai paskirstymo procesą apibūdino kaip skaidrų). Ne visuomet buvo
konkrečiai apibrėžtas komunikacijos adresatas ir daugelis viešinimo priemonių bei kanalų buvo
adresuojami plačiajai visuomenei, o socialiniams ir ekonominiams partneriams, žiniasklaidai skirtų
iniciatyvų trūko. 224 Taip pat išskiriama, kad trūko sinergijos tarp atskirų institucijų įgyvendintų
komunikacijos kampanijų, nebuvo vertinamas įgyvendintų kampanijų efektyvumas, nepakankamai
užtikrintas socialinių ir ekonominių partnerių įtraukimas į viešinimo veiklas.
2 uždavinys taip pat buvo įgyvendinamas vykdant priemonę „ES struktūrinės paramos
vertinimas“, kurios tikslas – gerinti ES fondų, skiriamų EAVP finansuoti, panaudojimo kokybę,
veiksmingumą ir nuoseklumą, tobulinti šios veiksmų programos įgyvendinimą. Pagal priemonę
buvo finansuojamas veiksmų programos (prioriteto, priemonės) einamasis veiklos vertinimas ir
veiksmų programos (prioriteto, priemonės) einamasis strateginis vertinimas. 2008–2015 m. pagal
šią priemonę buvo įgyvendinti 5 projektai: 3 vertinimus atliko Ūkio ministerija, o 2 vertinimus –
Susisiekimo ministerija. Nors šios priemonės įgyvendinimo stebėsenai EAVP nėra nustatyti
uždavinio lygio stebėsenos rodikliai, tačiau vertinimo tikslų įgyvendinimo pažangą atskleidžia
lentelėje pateikiami duomenys apie EAVP priede nustatytų papildomų (nacionalinių) rodiklių
pasiekimą.
EAVP priede nustatytas nacionalinis produkto rodiklis „Atlikti vertinimai (procentai nuo
suplanuotų)“: 2008–2013 m. metiniuose ES fondų lėšų vertinimo planuose pagal priemonę „ES
struktūrinės paramos vertinimas“ buvo suplanuota atlikti 5 priemonės „ES struktūrinės paramos
vertinimas“ lėšomis finansuojamus vertinimus, iš jų iki 2014 m. pabaigos atlikti visi 5 vertinimai.
Tam buvo panaudotos visos priemonės įgyvendinimui skirtos lėšos (249,32 tūkst. eurų). 2015 m.
nebuvo planuota atlikti ir neatlikta EAVP techninės paramos prioriteto lėšomis finansuotų
vertinimų. 2008–2015 m. produkto rodiklis „Atlikti vertinimai (procentai nuo suplanuotų)“
pasiektas 100 proc.
EAVP priede nustatytas nacionalinis rezultato rodiklis „Vertinimo rekomendacijų, priimtų
įgyvendinti, skaičius (procentais)“: siektina rodiklio reikšmė yra 70 proc. Per 2008–2015 m.
atliktuose EAVP priemonės „ES struktūrinės paramos vertinimas“ lėšomis finansuotuose
vertinimuose pateiktos 65 rekomendacijos, iš jų 61 priimta įgyvendinti, t. y. 94 proc. pateiktų
rekomendacijų buvo priimtos įgyvendinti. Detalesnė informacija apie atliktus vertinimus ir
vertinimo veiklas pateikiama ataskaitos 2.7 dalyje ir prieduose.
ES fondų lėšų panaudojimo vertinimai prisidėjo prie viešosios politikos tobulinimo 2007–
2013 m. Visi vertinimai davė konceptualios naudos, nes juos atliekant buvo sukurtos naujos žinios,
kurios buvo taikomos priimamiems sprendimams ar vykdomiems veiksmams pagrįsti
(legitimuojantis vertinimo rezultatų panaudojimo būdas). Vienas iš svarbiausių vertinimo rezultatų
naudojimo būdų buvo ataskaitose pateiktų rekomendacijų, kurios suformuluotos vadovaujantis
analizės rezultatais, įgyvendinimas (instrumentinis vertinimo rezultatų panaudojimas). Pavyzdžiui,
EAVP lėšomis finansuotų vertinimų atveju buvo priimta įgyvendinti 94 proc. visų vertinimuose
pateiktų rekomendacijų.
Vertinimo veiklų įgyvendinimas pagerino ES fondų lėšų panaudojimo kokybę, veiksmingumą
ir nuoseklumą. Vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo apimtis leidžia teigti, kad vertinimo
rezultatai buvo integruojami į sprendimų priėmimo procesą ir veiksmų programų įgyvendinimo
tobulinimą, todėl vykdyta vertinimo veikla prisidėjo prie geresnio ES fondų lėšų panaudojimo.
2008–2015 m. EAVP lėšomis atliktuose vertinimuose buvo pateiktos 65 rekomendacijos, iš kurių
didžioji dalis – 94 proc. – priimtos įgyvendinti. Lentelėje detaliau pristatomi atskiruose
vertinimuose pateikti pasiūlymai bei jų poveikis konkretaus sektoriaus plėtrai.
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VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“. 2010 m. informavimo ir viešinimo veiklos efektyvumo
vertinimas, 2011 m. balandis; UAB „PricewaterhouseCoopers“. Informacijos apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą
ir jos viešinimo vertinimas, 2012 m. birželis.

43 lentelė. Pagal EAVP priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“ 2008–2015 m. atlikti vertinimai ir juose pateiktos rekomendacijos
Vertinimo
pavadinimas / metai
EAVP
įgyvendinimo
rodiklių
transporto
sektoriuje skaičiavimas
(2010 m.)

Užsakovas
LR susisiekimo
ministerija

Finansų
inžinerijos
priemonių steigimo ir
valdymo
tobulinimas
(2010 m.)

LR ūkio
ministerija

Lietuvos mokslo ir
verslo
sričių
bendradarbiavimo
efektyvumo
bei
finansavimo galimybių
koordinavimo
vertinimas (2011 m.)
ES struktūrinės paramos
poveikio smulkiajam ir
vidutiniam
verslui
vertinimas (2014 m.)

LR ūkio
ministerija

ES struktūrinių fondų
lėšų,
skirtų
kelių
sektoriaus projektams
įgyvendinti, planavimo
ir
panaudojimo
efektyvumo vertinimas
(2013 m.)

LR susisiekimo
ministerija

LR ūkio
ministerija

Rekomendacijų
Pateiktos rekomendacijos
skaičius
8
Atlikus vertinimą, buvo pateiktos rekomendacijos dėl pradinių reikšmių nustatymo pasiekimus
transporto sektoriuje matuojantiems rodikliams „Sutaupytas laikas vežant krovinius rekonstruotais
geležinkeliais (mln. t h)“, „Pastatyta ir rekonstruota prieplaukų“, „Aptarnautų laivų skaičius
vidutiniškai per metus“ ir „Sutaupytas laikas (mln. automobilių h)“. Vertinime taip pat buvo pateiktos
rekomendacijos dėl efektyvesnės rodiklių stebėsenos ir papildomų informacijos surinkimo galimybių
(pavyzdžiui, aptarnautų laivų registravimo sistemos įdiegimo), dėl kai kurių rodiklių tikslinių
reikšmių koregavimo. Įgyvendinus vertinimo rekomendacijas, buvo užtikrinta efektyvesnė transporto
sektoriuje ES lėšomis finansuotų priemonių rezultatų stebėsena.
14
Vertinimo ataskaitoje pateiktos: 1) sisteminės rekomendacijos, susijusios su finansų inžinerijos
priemonių steigimu ir valdymu; 2) su funkcijų tobulinimu susijusios rekomendacijos;
3) rekomendacijos dėl lėšų perskirstymo ir stebėsenos sistemos; 4) rekomendacijos dėl naujų finansų
inžinerijos priemonių steigimo; 5) rekomendacijos dėl finansų inžinerijos priemonių apskaitos bei
finansavimo procesų. Įgyvendinus šias rekomendacijas, buvo patobulintas 2007–2013 m. pirmą kartą
Lietuvoje ES struktūrinių fondų lėšomis vykdytų finansinių priemonių įgyvendinimo procesas.
21
Atlikus vertinimą, pateiktos rekomendacijos dėl mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP)
bei inovacijų politikos institucinės sandaros tobulinimo, dėl valstybės intervencijų poveikio šioms
sritims stiprinimo, dėl finansuojamos infrastruktūros efektyvumo padidinimo, dėl MTTP ir inovacijų
skatinimo priemonių efektyvumo ir rezultatyvumo ir kt. Pateikti pasiūlymai prisidėjo prie
efektyvesnio MTTP ir inovacijų politikos intervencijų įgyvendinimo 2007–2013 m. bei buvo itin
aktualūs, planuojant intervencijas šioje srityje 2014–2020 m., rengiant naujas priemones, tobulinant
MTTP ir inovacijų politikos administravimo sistemą, tinkamai apibrėžiant tikslines grupes ir kt.
12
Pateiktose rekomendacijos buvo pasiūlyti atvejai, kada tikslinga teikti subsidijas smulkaus ir vidutinio
verslo subjektams, nurodytos sritys, į kurias buvo mažiau investuojama 2007–2013 m. ir kurias būtų
tikslinga remti 2014–2020 m., pateikti pasiūlymai dėl vykdytų veiksmų tęstinumo. Atskiros
rekomendacijos pateiktos dėl finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo tobulinimo ir dėl
nefinansinių priemonių. Pateikti pasiūlymai buvo naudingi, rengiant ir tobulinant ES fondų investicijų
smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikimo tvarką 2014–2020 m.
10
Atlikus vertinimą, pateiktos rekomendacijos dėl kelių sektoriaus projektų planavimo ir atrankos, taip
pat įgyvendinimo ir šių projektų rezultatų stebėsenos. Pateikti pasiūlymai buvo naudingi, rengiantis
kelių sektoriaus projektų planavimui, atrankai, įgyvendinimui ir stebėsenai 2014–2020 m.

54 paveikslas. 6 prioriteto (Finansų ministerija) įgyvendinimas pagal VP suplanuotas ir
panaudotas lėšas (eurais/proc., ES ir nacionalinės lėšos)
32 817 728 (100%)

Suplanuota VP

30 584 462 (93%)

Deklaruota

6 prioriteto įgyvendinimui iš viso skirta 32.817.728 eurai. Europos Komisijai deklaruota
tinkamų išlaidų suma – 30.584.462 eurų, t. y. 93 proc. 6 prioritetui skirtos lėšų sumos.
D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS
1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Techninės paramos gavėjai, įgyvendindami veiklas, finansuotas iš ES 2007–2013 m.
techninės paramos, prisidėjo prie šio reikalavimo įgyvendinimo, t. y. veiklos, finansuotos iš ES
2007–2013 m. techninės paramos lėšų, turėjo atitikti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus.
Tai buvo vienas iš paraiškų vertinimo kriterijų.
2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Netaikoma
3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Netaikoma
4. JEREMIE įgyvendinimas
Netaikoma
5. Informacija apie kryžminį finansavimą
Netaikoma
6. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui
Netaikoma

3.6.2. Svarbiausios problemos
Informacija pateikiama šios ataskaitos 5 dalyje „Techninė parama“.

4. DIDELĖS APIMTIES PROJEKTAI
44 lentelė. Duomenys apie visus įgyvendintus didelės apimties projektus

2011-07-20
(sprendimo
keitimas 2011-1011 ir 2014-10-13)

2015-11-11

Visa
galutinių
investicinių
sąnaudų
suma, mln.
Eur
60,50

1 prioritetas
2010LT161 Nacionalinio fizinių ir 2011-08-10
„Ūkio
PR001
technologijos
(sprendimo
konkurencingum
mokslų centro kūrimas keitimas 2015-06ui ir ekonomikos
11)
augimui skirti
moksliniai
tyrimai ir
technologinė
plėtra“

2016-02-25

69,2

Prioritetas

3 prioritetas
„Informacinė
visuomenė
visiems“

Projekto
CCI
numeris

Projekto pavadinimas

2009LT161 Kaimiškųjų vietovių
PR002
informacinių
technologijų
plačiajuosčio tinklo
RAIN plėtra

Komisijos
sprendimo data

Užbaigimo data

Eib/e
Nacionalini Nacionalini Kiti
if
Sąjungos
s viešasis s privatusis šaltinia pask
Pagrindiniai produkto
investicijos,
šaltinis,
šaltinis, i, mln. olos,
rodikliai
mln. Eur
mln. Eur
mln. Eur
Eur mln.
Eur
51,42
8,84
0,24
0
0
Šviesolaidinių kabelinių
linijų projektavimas ir
nutiesimas (ne mažiau nei
5500 km.) – 5775 km.
Seniūnijų lygmens tinklo
infrastruktūros bei
prisijungimo taškų
projektavimas ir įrengimas
(ne mažiau nei 3000 kompl.)
– 3370 kompl.
Savivaldybių lygmens tinklo
infrastruktūros bei
prisijungimo taškų
projektavimas ir įrengimas
(ne mažiau nei 50 kompl.) –
50 kompl.
Tinklo ir paslaugų valdymo
sistemų projektavimas ir
įrengimas (1 kompl.) – 2
kompl.
60,49
8,70
0
0
0
Pagerintos darbo sąlygos
mokslininkams ir tyrėjams 747;
Vykdoma MTEP projektų
pagal Lietuvos ir užsienio
ūkio subjektų užsakymus
kasmet – 100-120;
Vadovėlių, mokslinių
monografijų ir kitų mokslo
veikalų kasmet - 8;
Leidiniai, įtraukti į ISI Web
of Science - 184;
Leidiniai, įtraukti į ISI Master
Journal List sąrašą - 6;
Įregistruoti patentai Europos
patentų biure EPO - 3;
Magistrantų kasmet - 60;
Doktorantų kasmet - 15;
Mokslinių konferencijų,
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Pagrindiniai
rezultatų rodikliai

Esminiai
rodikliai (jei
taikoma)

Gyventojų, turinčių
galimybę tapti
plačiajuosčio tinklo
paslaugų
vartotojais, dalies
padidėjimas
(lyginant su 2005
m. rodikliu,
procentai) -23,7 %.

Informacinės
visuomenės
plėtros projektų
skaičius – 1 vnt.

Sukurtos bendros
darbo vietos
mokslinių tyrimų
srityje (Skaičius)
59,00;
Pasirašytos
bendradarbiavimo
sutartys tarp tyrimų
institucijų ir labai
mažų, mažų ir
vidutinių įmonių
15,00;
Sukurtos,
atnaujintos ir/arba
įranga aprūpintos
mokslinės
laboratorijos
(Skaičius) 46,00.
Sukurti ir

2012-2015 m.
buvo įsteigtos
šios atžalinės
įmonės (spinoff): Ledigma,
Lidaris,
Eteronas,
Femtika,
Ledakis, MB
"Terahercų
technologijos".
Parduotos šios
licencijos:2013
m. "Plastikų
paviršiaus
paruošimo prieš
jų cheminę
metalizaciją

simpoziumų ir kitų mokslinių veikiantys
renginių kasmet – 20.
mokslinių tyrimų
centrai (Skaičius) –
1.

4 prioritetas
„Esminė
ekonominė
infrastruktūra“

2011LT161 Magistralinio
2015-06-13
PR003
dujotiekio Jurbarkas – (sprendimo
Klaipėda statyba
pakeitimas
2015-11-03)

2015-03-17

55,31

20,64

0

20,64

0

0

5 prioritetas „
2011LT161 Transeuropinio tinklo
Transeuropinių PR002
kelias E85. Vilniaus
transporto tinklų
miesto pietinio
plėtra“
apvažiavimo tiesimas

2012-12-13

2014-12-17

55,77

47,11

8,66

0

0

0

EAVP 5
2011LT161 Transeuropinio tinklo
prioritetas „
PR001
jungtis – Vilniaus
Transeuropinių
miesto vakarinio
transporto tinklų
aplinkkelio II etapas
plėtra“

2013-06-21

2014-12-04

42,21

38,79

3,42

0

0

0

5 prioritetas „
2013LT161 Esamo geležinkelio
Transeuropinių PR002
ruožo Marijampolėtransporto tinklų
Kazlų Rūda
plėtra“
rekonstrukcija

2014-06-17

2015-12

46,33

39,14

0

7,19

0

0
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būdas", parduota
"Atotech",
Vokietija, suma
234 tūkst. EUR;
2012 m.
"Bechromio
cheminio
ėsdinimo
tirpalas",
parduota
"Atotech",
Vokietija, suma
200 tūkst. EUR.
Nutiesta naujų magistralinių Rezultato rodikliai: Pritraukta
dujotiekių (km) – 137,88 km. - Suformuoti
privačių
papildomi gamtinių investicijų (mln.
dujų perdavimo
eurų) – 34,67.
sistemos pajėgumai
(tūkst. m³/val) –
79,00;
- Pritraukta privačių
investicijų (mln.
eurų) – 34,67.
Kirtimų gatvės rekonstrukcija
7,67 km; 2. Skirtingų lygių
sankryžų įrengimas 4 vnt.; 3.
Geležinkelio viaduko statyba
1 vnt.; 4. Virš geležinkelio
einančios estakados statyba 2
vnt.; 5. Dviračių takui skirto
viaduko statyba 1 vnt.
Kelio atkarpos nutiesimas
2,84 km; Skirtingų lygių
sankryžų įrengimas ir
viadukų statyba 2 vnt.;
Transporto priemonėms
skirto viaduko statyba 1 vnt.;
Pėstiesiems skirto viaduko
statyba 1 vnt.
Naujos vienkelės 1435 mm
pločio vėžės geležinkelio
linijos statyba, įskaitant
Vinčų ir Kazlų Rūdos
geležinkelio stočių – 24,15
km; Esamos vienkelės 1520
mm pločio vėžės geležinkelio
linijos rekonstrukcija,
įskaitant Vinčų ir Kazlų
Rūdos geležinkelio stočių
kelynus – 25,87 km.

Sutaupytas laikas 0,65/1,05 mln. aut.
val.

Sutaupytas laikas 1,54/1,64 mln. aut.
val.

-

-

5 prioritetas „
2013LT161 Esamo geležinkelio
2014-06-17
Transeuropinių PR003
ruožo Kazlų Rūda transporto tinklų
Kaunas rekonstrukcija
plėtra“

2015-12-22

125,59

106,09

0

19,49

0

0

5 prioritetas „
2013LT161 IXB koridoriaus
Transeuropinių PR001
Vilniaus aplinkkelio
transporto tinklų
Kyviškės–Valčiūnai
plėtra“
antrojo kelio statyba

2015-12

58,81

49,99

0

8,82

0

0

2014-05-07

3. Geležinkelio tiltų
rekonstrukcija – 2 vnt.
4. Geležinkelio stočių
rekonstrukcija ir
modernizavimas – 2 vnt
Naujos vienkelės 1435 mm pločio vėžės geležinkelio
linijos statyba, įskaitant
Mauručių, Jiesios ir Kauno
geležinkelių stočių kelynus–
37,19 km; Esamos dvikelės
1520 mm pločio vėžės
geležinkelio linijos
rekonstrukcija, įskaitant
Mauručių, Jiesios ir Kauno
geležinkelių stočių kelynus –
77,03 km; Geležinkelio tiltų
rekonstrukcija – 8 vnt.;
Geležinkelio stočių
rekonstrukcija ir
modernizavimas – 4 vnt.
Naujo dvikelio geležinkelio kelio su gelžbetoniais
pabėgiais statyba su nauju
balastu ant naujos sankasos 24,5 km; Esamo vienkelio
geležinkelio rekonstrukcija 24,5 km; Naujų pervažų
įrengimas - 10 vnt.; Naujų
pėsčiųjų perėjų įrengimas - 3
vnt.; Naujų geležinkelio
viadukų statyba - 4 vnt.;
Triukšmą mažinančių
sienučių įrengimas - 4,9 km.;
Geležinkelio stočių
rekonstrukcija - 3 stotys;
Geležinkelio stočių peronų
įrengimas/pritaikymas naujai
įrengtoms geležinkelio
stotims - 2 stotys.

-

-

Projektas „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra” nebuvo įgyvendintas planuotu laiku, t. y. iki
2014 m. gruodžio 31 d. Projekto įgyvendinimas vėlavo dėl užsitęsusių rangos darbų. Projektas baigtas įgyvendinti 2015 m. lapkričio 11 d. Visi
Projekto stebėsenos rodikliai buvo pasiekti, o kai kurie net viršyti. Projekto įgyvendinimo metu sukurtą infrastruktūrą panaudos teise valdo viešoji
įstaiga „Plačiajuostis internetas”, kuri naudodamasi šia infrastruktūra teikia didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas elektroninių ryšių operatoriams.
Projektas ,,Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro kūrimas“ baigtas įgyvendinti 2016 m. vasario 25 d. Projekto metu pasiekti
produkto rodikliai: 1. Pagerintos darbo sąlygos mokslininkams ir tyrėjams -747; vykdoma MTEP projektų pagal Lietuvos ir užsienio ūkio subjektų
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užsakymus kasmet - 100-120; vadovėlių, mokslinių monografijų ir kitų mokslo veikalų kasmet - 8; leidiniai, įtraukti į ISI Web of Science - 184;
leidiniai, įtraukti į ISI Master Journal List sąrašą - 6; įregistruoti patentai Europos patentų biure EPO - 2-3; magistrantų kasmet - 60; doktorantų kasmet
- 15; mokslinių konferencijų, simpoziumų ir kitų mokslinių renginių kasmet – 20. Projekto metu pasiekti rezultato rodikliai: sukurtos bendros darbo
vietos mokslinių tyrimų srityje (skaičius) 59,00; pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų institucijų ir labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių
15,00; sukurtos, atnaujintos ir/arba įranga aprūpintos mokslinės laboratorijos (skaičius) 46,00; sukurti ir veikiantys mokslinių tyrimų centrai (skaičius)
– 1. Sukurta mokslinė infrastruktūra yra funkcionuojanti ir naudojama.
Projekto „Magistralinio dujotiekio Jurbarkas – Klaipėda statyba“ įgyvendinimas baigtas laiku. Projekto paraiškoje buvo numatyta veiklų
pabaiga 2013-12-31. Iki šio laikotarpio projekto vykdytojas įgyvendino visas paraiškoje numatytas veiklas. 2013-10-16 buvo gautas AB „Amber Grid“
prašymas pratęsti veiklų įgyvendinimo laikotarpį iki 2014-12-31 ir leisti panaudoti apie 0,80 mln. eurų sutaupymų nuo atliktų darbų naujos veiklos
įgyvendinimui „Magistralinio dujotiekio dujų slėgio ribojimo mazgo įrengimo darbai, įskaitant projektavimo paslaugas, įrangos tiekimą ir statybosmontavimo darbus“ ir privažiavimo kelių prie čiaupų aikštelių Nr. 9,15 ir 17 įrengimo darbams. Papildomi darbai buvo įgyvendinti 2015-03-17.
Projekto įgyvendinimo metu pasiekti rezultato rodikliai: suformuoti papildomi gamtinių dujų perdavimo sistemos pajėgumai (tūkst. m³/val.) – 79,00;
pritraukta privačių investicijų (mln. eurų) – 34,67. Taip pat pasiektas produkto rodiklis - nutiesta naujų magistralinių dujotiekių (km) – 137,88 km.
Nutiesta magistralinio dujotiekio atkarpa leidžia užtikrinti Lietuvos perdavimo sistemoje stabilų darbo režimų palaikymą ir dujų perdavimo į
tolimiausius taškus (Klaipėda) patikimumą, sudaro galimybę dujofikuoti Tauragės, Šilutės, Šilalės, Pagėgių miestus, padidino perdavimo sistemos
pajėgumus Vakarų Lietuvos regione ir sudaro galimybes (esant poreikiui) prijungti naujus vartotojus.
Projektas „Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas“. Projektas įgyvendintas laiku. EK sprendime
numatyti projekto rezultatų rodikliai pasiekti: kirtimų gatvės rekonstrukcija 7,67 km; skirtingų lygių sankryžų įrengimas 4 vnt.; geležinkelio viaduko
statyba 1 vnt.; virš geležinkelio einančios estakados statyba 2 vnt.; dviračių takui skirto viaduko statyba 1 vnt.; sutaupytas laikas 0,65 / 1,05 mln. aut.
val., (planuotas / pasiektas). 2013 m. gruodžio 10 d. Vilniaus miesto Kirtimų g. atidarytas eismas. Šiuo metu šis ruožas pilnai funkcionuoja ir
naudojamas.
Projektas „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio II etapas“. Projektas įgyvendintas laiku. EK sprendime
numatyti projekto rezultatų rodikliai pasiekti: kelio atkarpos nutiesimas 2,84 km; skirtingų lygių sankryžų įrengimas ir viadukų statyba 2 vnt.;
transporto priemonėms skirto viaduko statyba 1 vnt.; pėstiesiems skirto viaduko statyba 1 vnt.; sutaupytas laikas 1,54/1,64 mln. aut. val.,
(planuotas/pasiektas). 2013 m. lapkričio 19 d. Vilniaus vakarinio aplinkkelio II etape atidarytas eismas. Šiuo metu šis aplinkkelio ruožas pilnai
funkcionuoja ir naudojamas.
Projektas ,,IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės-Valčiūnai antrojo kelio statyba“. Projektas baigtas laiku. EK sprendime
numatyti projekto produkto rodikliai pasiekti: naujo dvikelio geležinkelio kelio su gelžbetoniais pabėgiais statyba su nauju balastu ant naujos sankasos
- 24,5 km; esamo vienkelio geležinkelio rekonstrukcija - 24,5 km; naujų pervažų įrengimas 10 vnt., naujų pėsčiųjų perėjų įrengimas - 3 vnt.; naujų
geležinkelio viadukų statyba - 4 vnt.; triukšmą mažinančių sienučių įrengimas - 4,9 km; geležinkelio stočių rekonstrukcija - 3 stotys; geležinkelio
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stočių peronų įrengimas/pritaikymas naujai įrengtoms geležinkelio stotims - 2 stotys. Pastatytas Vilniaus aplinkkelis Kyviškės–Valčiūnai yra atidarytas
ir naudojamas.
Projektas ,,Esamo geležinkelio ruožo Marijampolė-Kazlų Rūda rekonstrukcija“. Projektas įgyvendintas laiku. EK sprendime numatyti
projekto produkto rodikliai pasiekti: naujos vienkelės 1435 mm pločio vėžės geležinkelio linijos statyba, įskaitant Vinčų ir Kazlų Rūdos geležinkelio
stočių 24,15 km; esamos vienkelės 1520 mm pločio vėžės geležinkelio linijos rekonstrukcija, įskaitant Vinčų ir Kazlų Rūdos geležinkelio stočių
kelynus 25,87 km; geležinkelio tiltų rekonstrukcija 2 vnt; geležinkelio stočių rekonstrukcija ir modernizavimas 2 vnt. Numatomi rezultato rodikliai
(orientaciniai
dydžiai),
planuojami
pasiekti
2018
m.:
2018
m.
planuojamas
pasiekti
rezultatas
23 min. (pradinė reikšmė 30 min.); keleiviai: pradinė reikšmė 88 tūkst. / metus, 2018 m. planuojamas pasiekti rezultatas 121,7 tūkst. / metus;
geležinkelių transportu pervežtų krovinių dalis: pradinė reikšmė 2,9 proc., 2018 m. planuojamas pasiekti rezultatas 23,3 proc. Šiuo metu ruožas
Marijampolė–Kazlų Rūda yra atidarytas ir naudojamas.
Projektas ,,Esamo geležinkelio ruožo Kazlų Rūda-Kaunas rekonstrukcija“. Projektas įgyvendintas laiku. Įgyvendinant projektą rangovai
susidūrė su nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis (ruože Maručiai–Jiesia rasti žmonių palaikai, dėl kurių reikėjo atlikti archeologinius
tyrimus bei ruože Jiesia–Kaunas rastas sprogmuo ir aplinkinė statybos teritorija buvo tikrinama ir ieškoma pavojingų objektų), tačiau jos neturėjo
esminės įtakos projekto įgyvendinimui. EK sprendime numatyti projekto produkto rodikliai pasiekti: naujos vienkelės 1435 mm pločio vėžės
geležinkelio linijos statyba, įskaitant Mauručių, Jiesios ir Kauno geležinkelių stočių kelynus 37,19 km; esamos dvikelės 1520 mm pločio vėžės
geležinkelio linijos rekonstrukcija, įskaitant Mauručių, Jiesios ir Kauno geležinkelių stočių kelynus 77,03 km; geležinkelio tiltų rekonstrukcija 8 vnt.;
geležinkelio stočių rekonstrukcija ir modernizavimas 4 vnt. Rezultato rodikliai: kelionės laikas 37 min; keleiviai 121,7 tūkst. / metus; geležinkelių
transportu pervežtų krovinių dalis 23,3 proc. planuojami pasiekti 2018 metais. Šiuo metu ruožas Kazlų Rūda–Kaunas pilnai funkcionuoja ir
naudojamas.
5. TECHNINĖ PARAMA
EAVP 6 prioriteto lėšomis buvo finansuojamos išlaidos ar jų dalis, kurios tiesiogiai ir pagrįstai susijusios su institucijoms pavestomis 2007–2013
m. ES fondų lėšų administravimo funkcijomis ir atsakomybe:
 administruoti EAVP rengimą, įgyvendinimą, valdymą, priežiūrą, kontrolę, auditus;
 įgyvendinti pasirengimo panaudoti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšas, skiriamas programoms, tęsiančioms 2007–2013 metų
konvergencijos tikslo programas, veiklas;
 administruoti projektus, finansuojamus iš EAVP;
 įgyvendinti Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento administravimo ir užbaigimo veiklas;
 įgyvendinti informavimo ir viešinimo veiklas, taip pat veiklas susijusias su informavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimu, informavimo ir
viešinimo stebėsena;
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įgyvendinti ES fondų lėšų einamojo veiklos vertinimo veiklas.

EAVP 6 prioriteto lėšos buvo naudojamos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, vykdžiusių ES fondų lėšų administravimo funkcijas, darbo
užmokesčiui mokėti, šių darbuotojų kvalifikacijai kelti, konsultavimo, vertimo, studijų ir tyrimų, audito ir kitų patikrinimų, susijusių su ES fondų lėšų
valdymo ir kontrolės sistema, išlaidoms apmokėti, ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos
sukūrimo, eksploatavimo ir tobulinimo išlaidoms apmokėti; renginių, susijusių su ES fondų lėšų administravimu, organizavimo ir dalyvavimo juose
išlaidoms apmokėti; informavimo ir viešinimo veiklų, skirtų informacijos sklaidai apie ES struktūrinių fondų lėšų teikiamas galimybes ir įgyvendinimo
rezultatus bei skirtų teikti informaciją apie ES fondų lėšų teikimo sąlygas, projektų finansavimo paraiškų rengimą, atranką, vertinimą ir įgyvendinimą,
vykdymo išlaidoms apmokėti; vertinimo veiklų, skirtų pagerinti ir įvertinti ES fondų lėšų panaudojimo kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą, veiksmų
programų strategiją ir įgyvendinimą, vykdymo išlaidoms apmokėti; kitoms išlaidoms (turto, prekių, paslaugų, reikalingoms ES struktūrinių fondų lėšų
administravimui užtikrinti, apmokėti.
2007–2008 m. buvo patvirtinti pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys 2007–2013 m. EAVP 5 prioriteto įgyvendinimą. Tai sudarė prielaidas
2008 m. pasirašyti pirmąsias EAVP 6 prioriteto lėšomis finansuojamų techninės paramos projektų finansavimo ir administravimo sutartys ir pradėti
įgyvendinti projektus. EAVP techninei paramai skirta 30,83 mln. eurų, iš kurių panaudota 30,59 mln. eurų. Ši parama naudojama įgyvendinant 14
projektų.
Įgyvendinant EAVP 6 prioritetą 2009 m. ekonominio sunkmečio metu nebuvo prisiimti visi 2009 m. pradžioje ES 2007–2013 m. techninės
paramos gavėjų planuoti įsipareigojimai, o projektų administravimo ir finansavimo sutartys pasirašytos mažesnėms sumoms nei buvo planuota. 2009–
2010 m. EAVP 6 prioriteto lėšų panaudojimo sparta ženkliai sumažėjo dėl vykdytos viešojo sektoriaus išlaidų mažinimo politikos: sumažintas darbo
užmokestis valstybės tarnautojams ir darbuotojams administruojantiems ES 2007–2013 m. struktūrinių fondų lėšas, sustabdytas konkursų į laisvas
pareigybes organizavimas, sumažintos išlaidos kvalifikacijos tobulinimui, ribojama galimybė organizuoti viešuosius pirkimus, viešųjų pirkimų būdu
paslaugos ir prekės įsigytos mažesnėmis kainomis nei planuota ir pan.
Siekiant įveikti minėtas problemas buvo sudarytos prielaidos institucijoms dalinai finansuoti darbo užmokestį tiems valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, kurių funkcijų susiejimas su ES struktūrinių fondų administravimu buvo dalinis (pro rata principu), siekiant paspartinti išlaidų
deklaravimo EK procesą, projektų vykdytojai buvo skatinami giežtai laikytis mokėjimo prašymų teikimo įgyvendinančiajai institucijai terminų
(grafikų).
2010 m. nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtinta galimybė taikyti pro rata principą ne tik darbo užmokesčio išlaidoms, bet ir kitoms išlaidoms,
kurios yra būtinos 2007–2013 m. veiksmų programoms administruoti (kvalifikacijos kėlimo, darbo vietų įrengimo ir kt.), praplėstas išlaidų, tinkamų
finansuoti iš ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų, sąrašas.
2010 m. nuspęsta atlikti ES fondų lėšų, skirtų 2007–2013 m. veiksmų programoms įgyvendinti, panaudojimo vertinimą, kurio tikslas nustatyti ES
fondų lėšų naudojimo plano nevykdymo priežastis, įvertinti galimybes pasiekti ES fondų lėšų naudojimo plano rodiklius ateinančiais metais,
atsižvelgiant į veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo eigą (priemonių įgyvendinimo planų vykdymą, pateiktų paraiškų bei prisiimtų įsipareigojimų
apimtis ir kt.) įvertinti ES fondų lėšų naudojimo plano nevykdymo įtaką N+2/N+3 taisyklės įgyvendinimui bei nustatyti priemones, kurios užtikrintų
plano vykdymą. Ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimas leido optimizuoti ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų panaudojimą.
194

Nemaža dalis EAVP 6 prioriteto lėšų buvo skiriama užtikrinti pakankamus žmogiškuosius išteklius bei reikiamą darbuotojų, administruojančių
ES struktūrinių fondų lėšas kompetenciją. ES fondų lėšų administravimui ES reglamentuose keliami pakankamai aukšti bei kai kuriais atvejais
specifiniai reikalavimai, kurių tinkamam įvykdymui būtinos atitinkamos kompetencijos. Neužtikrinus pakankamų žmogiškųjų išteklių bei reikiamų
kompetencijų galėjo didėti klaidų lygis ir kilti rizika, kad bus sustabdyti ES lėšų išmokėjimai LR ir/ar taikomos finansinės korekcijos.
Siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemos veikimą 2011 m. vadovaujančioji institucija (Finansų
ministerija) atliko ES struktūrinių fondų lėšas administruojančių institucijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos bei
reikiamų kompetencijų analizę. Įvertinus šios analizės metu gautus duomenis buvo parengtas ES struktūrinių fondų lėšas administruojančių institucijų
valstybės tarnautojų ir darbuotojų reikiamų kvalifikacinių reikalavimų aprašas (toliau – kvalifikacinių reikalavimų aprašas) – dokumentas, kuriuo buvo
apibrėžta, kokių kompetencijų (žinių, įgūdžių bei gebėjimų juos taikyti) reikia ES struktūrinių fondų lėšas administruojančių institucijų valstybės
tarnautojams ir darbuotojams. Siekiant užtikrinti ES struktūrinius fondus administruojančiose institucijose dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų
kvalifikaciją, leidžiančią kokybiškai atlikti šioms institucijoms pavestas ES struktūrinių fondų administravimo funkcijas, kiekviena institucija
rengdama valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo planus buvo įpareigota atsižvelgti į kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytas kompetencijas.
Finansų ministerija 2012 m. pagal kvalifikacinių reikalavimų aprašą pradėjo organizuoti centralizuotus mokymus ES struktūrinių fondų lėšas
administruojančių institucijų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kurie palankiai įvertino šią galimybę ir noriai šiuose mokymuose dalyvavo. Iki
2015 m. pabaigos iš viso buvo suorganizuota daugiau kaip 600 mokymo renginių (apie 4500 akademinių valandų), mokymuose apsilankė beveik
12000 dalyvių iš 25 ES struktūrinių fondų lėšas administruojančių institucijų.
Siekiant efektyvios partnerystės Finansų ministerija 2013 m. į centralizuotų mokymų projektą įtraukė ES struktūrinių fondų lėšų administravimo
proceso partnerius, kuriems buvo sudarytos galimybės tobulinti žinias apie ES struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemą, apie partnerių
galimybes dalyvauti bei atstovauti savo interesus ES struktūrinių fondų administravimo procese. Iki 2015 m. pabaigos Finansų ministerijos
organizuojamuose centralizuotuose mokymuose apsilankė per 40 partnerių atstovų.
Finansų ministerijos, kaip vadovaujančiosios institucijos, organizuojamų centralizuotų mokymų projektas 2013 m. Dubline vykusioje
tarptautinėje konferencijoje pelnė La VITA è bella apdovanojimą už inovatyvią praktiką ir iniciatyvas neformaliam suaugusiųjų mokymui Europoje.
Renkant novatoriškiausius ir perspektyviausius projektus buvo atsižvelgiama į inovatyvius darbo metodus ir aplinką, dėmesį asmeniniam ir
organizaciniams gebėjimams, išmokimo rezultatų dokumentavimą ir rezultatų matavimo būdus, mokymų tęstinumą.
2012 m. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra techninės paramos projektams pradėjo taikyti Atrankinę mokėjimo prašymų patikros metodiką,
kurios tikslas buvo optimizuoti mokėjimų prašymų tikrinimą, taikant statistine analize ir rizikos valdymu pagrįstas tikrinimo procedūras. Taikant šią
metodiką mokėjimų prašymų tikrinimo terminas nuosekliai trumpėjo ir mokėjimo prašymų patikros procesas tapo ženkliai našesnis: lyginant 2011 m.
mokėjimo prašymų tikrinimo terminus, kai atrankinė metodika nebuvo taikyta, su 2015 m. tikrintų mokėjimo prašymų tikrinimo terminais, vidutinis
mokėjimo prašymo terminas sutrumpėjo veiksmų programos administravimo projektuose 23 dienomis, informavimo ir viešinimo projektuose – 8
dienomis.
2014 m. EAVP 6 prioriteto įgyvendinimo veiklos buvo skirtos užtikrinti tinkamą 2007–2013 m. ES fondų lėšų administravimą ir efektyvų 2007–
2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą. Siekiant pilnai panaudoti 2007–2013 m. ES fondų lėšas buvo atliekama rizikingų projektų analizė ir
priimami sprendimai dėl lėšų perskirstymo ir (ar) virškontraktavimo, finansuoti parengiamieji 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio uždarymo darbai.
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2014 m. svarbus vaidmuo teko informavimo ir viešinimo veikloms, kurių metu buvo komunikuojama apie ES fondų lėšų investicijas ir pasiektus
rezultatus 2007–2013 m. laikotarpiu. Pabaigti arba dar įgyvendinami 2007–2013 m. veiksmų programų poveikio vertinimai ir suplanuoti svarbūs
2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo baigiamieji (ex-post) vertinimai.
2014–2015 m. didžioji dalis EAVP 6 prioriteto veiklų buvo skirta pasirengimui 2014–2020 m. ES fondų lėšų investavimui (rengti strateginiai
dokumentai, nacionaliniai teisės aktai, vidaus procedūros ir pan.) ypatingą dėmesį kreipiant į administracinės naštos mažinimą projektų vykdytojams,
siekiant, kad ES struktūrinių fondų lėšų administravimo procesai būtų kuo aiškesni ir paprastesni ir, kiek įmanoma, standartizuoti. Per 2014 m.
patvirtinti visi pagrindiniai strateginiai dokumentai bei nacionaliniai teisės aktai, nustatantys 2014–2020 m. ES struktūrinių lėšų administravimo
principus, sudarytos galimybės reikalingų kompetencijų, susijusių su 2014–2020 m. finansinės perspektyvos administravimu, ugdymui, komunikuota
apie ES fondų lėšų investavimo galimybes 2014–2020 m. finansavimo periodu, atliktas Lietuvos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų
veiksmų programos išankstinis vertinimas.

6. INFORMAVIMAS IR VIEŠINIMAS
Apžvelgiant pagrindinius 2007–2013 m. informavimo ir viešinimo rezultatus galima teigti, veiksmų programoje nustatytas rodiklis
„įgyvendintomis informavimo ir viešinimo iniciatyvomis pasinaudojusi, t. y. žinanti apie ES struktūrinę paramą Lietuvai 2007–2013 m., visuomenės
dalis (proc.), buvo pakankamai aukštas. Tačiau žvelgiant į paskutinius visuomenės nuomonės tyrimo rezultatus (2015 m. pabaiga), galima teigti, kad
visuomenės informuotumas apie ES investicijas Lietuvai per visą Veiksmų programos įgyvendinimo laikotarpį išaugo daugiau kaip 2 kartus, t. y. nuo
44 proc. iki 91 proc. Dauguma apklausoje dalyvavusių Lietuvos gyventojų (91 proc.) yra daug / kažką girdėję apie ES fondų investicijas Lietuvai. Du
trečdaliai (65 proc.) apklaustųjų nurodė, kad jiems pakako informacijos apie ES investicijas Lietuvai.
Remiantis atliktu visuomenės nuomonės tyrimo duomenimis, galima drąsiai teigti, kad dauguma šalies gyventojų suvokia ES investicijų naudą
Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje nustatytų pagrindinių ES fondų lėšų panaudojimo tikslų – sparčiai gerinti
sąlygas investuoti, dirbti ir gyventi Lietuvoje, kad ūkio augimo teikiama nauda pasiektų visus Lietuvos gyventojus. Labiausiai pritariama teiginiui, kad
ES investicijos padeda siekti teigiamų ekonominių pokyčių šalyje (86 proc.), 82 proc. respondentų sutinka, kad ES investicijos prisideda prie gyvenimo
kokybės gerinimo. Investicijų pagalba, siekiant teigiamų socialinių pokyčių šalyje, tiki 79 proc. respondentų.
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55 paveikslas. ES investicijų pagalbos siekiant socialinių, ekonominių pokyčių, gyvenimo kokybės ir problemų sprendimo suvokimas
Visiškai sutinku

ES investicijos padeda siekti teigiamų
ekonominių pokyčių šalyje

Greičiau nesutinku

25

ES investicijos prisideda prie gyventojų
gyvenimo kokybės gerinimo

ES investicijos padeda siekti teigiamų
socialinių pokyčių šalyje

Greičiau sutinku

61

27

19

ES investicijų dėka bendruomenės,
nevyriausybinės organizacijos, verslo atstovai
Vertinant asmeninės naudos
suvokimą, 74 proc. tyrimo dalyvių
teigia
21
ir vietos valdžia yra labiau pajėgūs kartu
mokykla, atnaujinta gydymo įstaiga,
teko
dalyvauti
spręsti
socialines
problemasmokymuose ir pan.).

Visiškai nesutinku

55

60

N/N

4 2

8

2

8

8

8

4

9

pajutę asmeninę
ES investicijų
naudą
t. 16
y. (sutvarkyti keliai, suremontuota
41
17
5

Analizuojant informavimo ir viešinimo veiklų rezultatų įtaką Bendrijos vaidmens suvokimui, galima išskirti tam tikras sritis, kuriose ES
investicijų įtaka daugiausiai matoma ir Bendrijos vaidmuo suvokiamas geriausiai. Bendrijos vaidmens suvokimą geriausiai iliustruoja asmeninės ES
investicijų naudos vertinimas visuomenėje. Pastebėtina, kad ES investicijų teikiama nauda Veiksmų programos įgyvendinimo laikotarpiu labiausiai
jaučiama buvo transporto, švietimo, sveikatos priežiūros, regionų (miestų ir miestelių plėtra), aplinkos apsaugos srityse.
45 lentelė. Informavimo ir viešinimo veiklų pasiekimai 2015 m. (lyginant su 2008 m.)
Rodiklis

2008 m.

2015 m.

Visuomenės dalis, žinanti apie ES
struktūrinę paramą Lietuvai 2007–2013 m.

Daug žino/girdėjo –
44 proc

Daug žino/girdėjo –
91 proc

Visuomenės dalis, asmeniškai pajutusi ES
paramos naudą
Visuomenės dalis, palankiai vertinanti ES
struktūrinės paramos skirstymo skaidrumą

50 proc.

74 proc.

31 proc.

46 proc.

Besibaigiant 2007–2013 m. ES finansiniam periodui, taip pat siekiant paskatinti projektų vykdytojų atvirumą ir skaidrumą bei visuomenės
domėjimąsi ES lėšomis įgyvendinamais projektais 2015 m. įgyvendinta informacinė–reklaminė kampanija apie skaidrumo iniciatyvą „Jonvabaliai“. Šia
iniciatyva buvo siekiama didinti ES lėšomis finansuojamų projektų skaidrumą. Tai – analogų ES neturinti iniciatyva, kuri skatina įmones bei
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organizacijas visuomenei savanoriškai atskleisti daugiau informacijos nei reikalaujama teisės aktais. Gyventojai įgijo galimybę ne tik sužinoti, už kiek
buvo nupirktas vienas ar kitas daiktas, gauti informaciją apie projekto vykdytojo akcininkus, organizacinę struktūrą ir pan., bet ir įgijo teisę tiesiogiai
projekto vykdytojui užduoti rūpimą klausimą.
Skaidrumo iniciatyvos „Jonvabaliai“ steigėjais tapo asociacija „Investors’ Forum“, asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, Kauno technologijos
universitetas, Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA), Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos
verslo darbdavių konfederacija ir „Transparency International“ Lietuvos skyrius.
Iniciatyvos tinklalapyje www.jonvabaliai.lt užsiregistravę projektų vykdytojai gali pildyti skaidrumo deklaracijas, pasirinkti, kiek ir kokios
informacijos jie nori pateikti. Kuo daugiau informacijos pateikiama, tuo daugiau skaidrumo jonvabalių skiriama projektui.
Registruojantis tinklapyje projektų vykdytojų deklaracijose klausiama apie projektų rezultatus, išlaidas, kainas, taip pat, ar yra viešai prieinama
informacija apie vykdytus viešuosius pirkimus, įmonės akcininkus, organizacinę struktūrą, antikorupcijos rizikų valdymą, ar buvo nustatyta lėšų
panaudojimo pažeidimų ir pan. Deklaracijos buvo rengtos, konsultuojantis su Viešųjų pirkimų tarnyba, Finansinių nusikaltimų tarnyba, Specialiųjų
tyrimų tarnyba ir kitomis institucijomis. Tinklalapyje gyventojams suteikiama galimybė patiems prisidėti, kuriant didesnį skaidrumą, – kviesti prie
iniciatyvos prisijungti juos dominančius projektus.
Įgyvendinus 2 metus trukusią skaidrumo kampaniją, visuomenės nuomonės tyrimo duomenimis, gyventojų, manančių , kad ES lėšos skirstomos
skaidriai išaugo 20 proc., o prie skaidrumo iniciatyvos prisijungė daugiau nei 630 projektų vykdytojų. Iniciatyva „Jonvabaliai“ už skaidrumo ir
atsakingumo skatinimą, naudojant Europos Sąjungos lėšas, pateko į Europos Komisijos „RegioStars 2016“ apdovanojimų finalą. Šie apdovanojimai
skiriami labiausiai įkvepiantiems ir naujoviškiems projektams. „Jonvabalių“ iniciatyva buvo nominuota kategorijoje „Efektyvus administravimas“.
Rengiantis administruoti 2014–2020 m. ES struktūrinius fondus taip pat buvo organizuojami renginiai/viešos diskusijos Lietuvos regionuose,
pristatantys ne tik 2007–2013 m. patirtį, rezultatus, bet naujojo finansinio periodo naujoves bei galimybes.
Taip pat prasidėjus naujajam 2014–2020 m. ES investicinių fondų etapui sukurtas naujas informacinis portalas www.esinvesticijos.lt.
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7. INFORMACIJA APIE UŽBAIGIMO GAIRIŲ PRIEDUS:
I PRIEDAS. Didelių projektų, užbaigtų laikantis komisijos reglamento 1828/2006 XVIII
priede nustatytų reikalavimų, suvestinė lentelė (pateikta ataskaitos 4 dalyje).
II PRIEDAS. I šablonas. Kartu su kontroliuojančiu fondu įgyvendintos finansų inžinerijos
priemonės (pridedamas užpildytas priedas).
II PRIEDAS. 2 šablonas. Be kontroliuojančiojo fondo įgyvendintos finansų inžinerijos
priemonės (Šiai veiksmų programai netaikoma, todėl pridedamas priedas nepildomas).
III PRIEDAS. Kelių etapų didelių projektų suvestinė lentelė (Šiai veiksmų programai
netaikoma, todėl pridedamas priedas nepildomas).
IVPRIEDAS. Kelių etapų (nedidelių) projektų suvestinė lentelė (Šiai veiksmų programai
netaikoma, todėl pridedamas priedas nepildomas).
V PRIEDAS. Nefunkcionalių projektų suvestinė lentelė (Šiai veiksmų programai
netaikoma, todėl pridedamas priedas nepildomas).
VII PRIEDAS. Sustabdytų projektų suvestinė lentelė (pridedamas užpildytas priedas).
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