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2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS (TOLIAU – VEIKSMŲ PROGRAMA)  5 

PRIORITETAS „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 

 

SIŪLOMAS PAKEITIMAS  
 

1. Pakeisti Veiksmų programos II skirsnio „Prioritetų aprašymas“ 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos“ lentelės „Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros planas“ ERPF finansinio rodiklio eilutę taip: 

 

Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros planas 
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Tarpinė 

reikšmė 

(2018) 

Siektina 

reikšmė 

(2023) 

Duomenų 

šaltinis 
Rodiklių tinkamumo pagrindimas 

Finansinis rodiklis Bendra tinkamų finansuoti 

išlaidų suma, pripažinta 

tinkama deklaruoti EK 

Eurai ERPF Mažiau 

išsivystęs 

45.199.688 

41.168.599 

225.503.187 Duomenys iš 

projektų 

Privalomas rodiklis, kuris atspindi finansinę prioriteto 

įgyvendinimo pažangą. 

 

 

TEISINIS PAGRINDAS  
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos 

socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendrosios nuostatos ir 

Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios 

nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320) 30 ir 96 straipsniai. 

 

PAKEITIMO PAGRINDIMAS*: 

1. Siūlomo pakeitimo priežastys ir svarba.  

Nuo 2014 m., kai buvo patvirtinta Partnerystės sutartis ir Veiksmų programa, pasikeitė prielaidos, kurios buvo taikomos apskaičiuojant veiklos rezultatų 

peržiūros plano finansinio (ERPF) rodiklio tarpinę reikšmę (2018 m.).  

1) 5 prioritete buvo įsteigtas Kultūros paveldo fondas (6 130 000 mln. eurų). Reikėjo parengti išankstinį vertinimą, atrinkti fondo valdytoją. Dėl to teko 

keisti Investicijų įstatymą, kuriame tuo metu buvo numatyta, jog projekto vykdytojas „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ gali veikti tik viešosios 

infrastruktūros srityje, tačiau kultūros paveldo objektų yra ir privačių. Ex-ante vertinimas buvo parengtas 2015 m. lapkritį, tačiau buvo sulaukta daug 



pastebėjimų bei daug kartų tikslinta, tad PK patvirtinta 2016 m. rugpjūtį. Todėl iki 2018 m. pab. bus deklaruota 1 226 000 mln. eurų mažiau, nei planuota (20 

proc. nuo 6130 000 eurų). 

2) 5 prioriteto ERPF tarpinė finansinio rodiklio reikšmė nustatyta neatsižvelgus į tą faktą, jog dalis 5 prioriteto lėšų (ERPF) (6 proc. arba 13 530 192 eurų) 

sudaro veiklos lėšų rezervą, kuris pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 23 straipsnį gali būti projektų finansavimui 

naudojamas tik nurodytame straipsnyje numatytu atveju ir ne anksčiau kaip 2019 metai.  2007–2013 m. finansavimo periodo atitinkamų prioritetų ir uždavinių 

finansinio rodiklio procentinis dydis, kuris pritaikytas planuojant 5 prioriteto finansinio rodiklio tarpinę reikšmę, apskaičiuotas nuo visų 2007–2013 m. 

finansavimo periodo atitinkamų prioritetų ir uždavinių finansavimui numatytų lėšų. 8 prioriteto ERPF finansinio rodiklio tarpinės reikšmės dydis 

apskaičiuotas nustatant procentinę dalį irgi nuo visų 5 prioriteto ERPF finansavimui numatytų lėšų (t. y. nuo 225 503 188), nors laikotarpiu iki 2018 m. pab. 

galima projektams skirstyti 5 prioriteto ERPF lėšų suma (be veiklos rezervo lėšų) sudaro 211 972 996 eurų.  Teisingai taikant rėmimosi istoriniais 

duomenimis principą, 5 prioriteto ERPF finansinio rodiklio tarpinė reikšmė turėjo būti nustatyta eliminavus tą 5 prioriteto ERPF lėšų sumą, kuri iki 2018 m. 

pab. negali būti naudojama. Todėl tarpinė finansinio rodiklio reikšmė remiantis istoriniais 2007–2013  m. periodo duomenimis apskaičiuotina nustatant 20 

proc. nuo 2 prioriteto finansavimo be lėšų rezervo, todėl Veiksmų programoje nustatyta tarpinė finansinio rodiklio reikšmė taikant šį principą turėtų sumažėti 

2 805 089 eurų
1
. 

Dėl šių prielaidų pasikeitimo iš viso EK iki 2018 m. pab. nebus deklaruota 4 031 089 eurų
2
. 

 

2. Siūlomo pakeitimo indėlis siekiant Europos Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos tikslų.  

Nėra. 

 

3. Siūlomo pakeitimo indėlis siekiant numatytų Partnerystės sutarties ir Veiksmų programos tikslų ir prioritetų.  

Nėra. 

 

4. Siūlomo pakeitimo įtaka Veiksmų programos stebėsenos rodikliams, jų pasiekimui ir veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plano, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, vykdymui. 

Mažinamos veiklos rezultatų peržiūros plano finansinio ir produkto rodiklių tarpinės reikšmės (2018 m.). 

 

5. Siūlomo pakeitimo poveikis Veiksmų programos finansavimo planui (lėšų paskirstymui pagal Veiksmų programos prioritetus), išlaidų 

pasiskirstymui pagal išlaidų kategorijas nustatytas Veiksmų programoje.  

Nėra. 

 

6. Siūlomo pakeitimo poveikis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimui ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojimo 

plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, vykdymui. 

Siūlomas pakeitimas turės įtakos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, 

vykdymui, t. y. atitinkamai bus patikslinta lėšų suma, kuri turi būti panaudota iki 2018 m. pab. 

 

                                                 
1
 45 199 688 - 211 972 996*0,2 = 2 805 089  

2
 1 226 000 + 2 805 089 = 4 031 089 



7. Siūlomo pakeitimo poveikis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymui Veiksmų programos 

prioritetams įgyvendinti, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. 

Nėra.  

 

8. Siūlomo pakeitimo poveikio analizė (nurodoma esama situacija, numatomas (-i) pokytis (-čiai) ir tikėtinas jo (jų) poveikis).  

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2014 m., kai buvo patvirtinta Partnerystės sutartis ir Veiksmų programa, pasikeitė prielaidos, kurios buvo taikomos apskaičiuojant 

veiklos rezultatų peržiūros plano finansinio rodiklio tarpinę reikšmę (2018 m.), nustatoma nauja tarpinė reikšmė, kuri geriau atitiks 2018 m. siekiamus ES 

fondų lėšų investavimo spartos tikslus. 

 

* Esant siūlymui pakeitimo projektą teikti skubos tvarka, pakeitimo pagrindimo dokumentai pateikiami ir anglų kalba. 

__________ 
 

 

 


