Priedas Nr. 1

TAIKOMŲ EX ANTE SĄLYGŲ NUSTATYMAS IR JŲ ĮVYKDYMO ĮVERTINIMAS

Taikomos ex ante sąlygos

(1) 1.1. Moksliniai tyrimai ir
inovacijos: parengta nacionalinė
arba
regioninė
pažangiosios
specializacijos strategija pagal
nacionalinę reformų programą,
siekiant pritraukti privačių lėšų
MTI išlaidoms dengti, kuri atitinka
gerai veikiančias nacionalines arba
regionines MTI sistemas.
(taikoma visiems 1 VP prioriteto
IP)

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai
Dalinai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Įvykdymo kriterijai

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Teminės ex ante sąlygos
Ne
- LRV

Parengta nacionalinė arba regioninė
pažangiosios
specializacijos
strategija:

- kuri pagrįsta SSGG (angl. SWOT)
arba panašia analize, siekiant išteklius
sutelkti pagal tam tikrą mokslinių
tyrimų ir inovacijų prioritetų skaičių;

2014 m. balandžio 30 d.
nutarimas Nr. 411 „Dėl prioritetinių
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų
raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir
jų prioritetų įgyvendinimo programos
patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=470766&p_tr2=2
- LRV 2013 m. spalio 14 d. nutarimas
Nr. 951 „Dėl prioritetinių Mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros ir inovacijų raidos (sumanios
specializacijos) krypčių patvirtinimo“.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=458262&p_query=d%EBl%2
0prioritetini%F8%20mokslini%F8%20tyri
m%F8%20ir%20eksperimentin%EBs%20pl
%EBtros&p_tr2=2
- LRV 2014 m. balandžio 30 d.
nutarimas Nr. 411 „Dėl prioritetinių
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų
raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir
jų prioritetų įgyvendinimo programos
patvirtinimo“
(15-16 punktai)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=470766&p_tr2=2

Įvykdyta

1

Paaiškinimai

Įgyvendinant ES reikalavimą ir Lietuvai
siekiant
nusistatyti
savo
„pažangios
specializacijos“ prioritetus, 2012 m. rudenį
pradėtas Slėnių kūrimo ir plėtros koncepcijoje
įtvirtintas procesas – prioritetinių MTEP ir
inovacijų raidos krypčių nustatymas. Šis procesas
grindžiamas esamo mokslo ir verslo potencialo
analize (MTEP infrastruktūra, nacionalinis ir
tarptautinis MTEP finansavimas, darbo jėgos
įgūdžiai, įmonių konkurencingumo strategijos,
bendradarbiavimas),
peržengiant
tradicinį
sektoriaus suvokimą ir bandant projektuoti ateities
iššūkius ir tendencijas. Prioritetinių MTEP ir
inovacijų raidos krypčių ir jų prioritetų nustatymo
procesą organizuoja Mokslo ir studijų stebėsenos
ir analizės centras. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr.
411 buvo patvirtinta Prioritetinių mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos)
krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programa:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdo
c_l?p_id=470766&p_query=sumanios%20speciali
zacijos%20patvirtinimo&p_tr2=2
Programa
parengta
siekiant
nustatyti
prioritetinių MTEPI raidos krypčių prioritetus ir
jų įgyvendinimo nuostatas, kurių reikia
prioritetinėms MTEPI raidos kryptims sklandžiai
ir efektyviai plėtoti ir jų prioritetams įgyvendinti,
siekiant skatinti šalies ekonomikos transformaciją
ir valstybės konkurencingumą. Programos
strateginis tikslas – MTEP ir inovacijų
sprendimais didinti didelės pridėtinės vertės,
žinioms ir aukštos kvalifikacijos darbo jėgai imlių

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Paaiškinimai

ekonominių veiklų įtaką šalies BVP ir
struktūriniams ūkio pokyčiams, t.y.:
1. kurti inovatyvias technologijas, produktus,
procesus ir (arba) metodus ir naudojant šios
veiklos rezultatus atliepti globalias tendencijas ir
ilgalaikius
nacionalinius
iššūkius;
2.
didinti
Lietuvos
ūkio
subjektų
konkurencingumą
ir
galimybes
įsitvirtinti
globaliose rinkose.
MTEP ir inovacijų prioritetų nustatymo
procesas sudarytas iš dviejų etapų – nustatomos
prioritetinės MTEP ir inovacijų raidos kryptys, po
to - konkretūs šių krypčių MTEP ir inovacijų
prioritetai.
Pirmojo etapo metu buvo nustatytos MTEP ir
inovacijų raidos kryptys, atsakančios į globalius ar
nacionalinius iššūkius, kuriomis Lietuvos MTEP ir
inovacijų sistema gali geriausiai pasinaudoti.
Nustatytos 6 prioritetinės MTEP ir inovacijų
raidos kryptys:
1. Energetika ir tvari aplinka
2. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos
3. Agroinovacijos ir maisto technologijos
4. Nauji gamybos procesai, medžiagos ir
technologijos
5. Transportas, logistika, informacinės ir ryšių
technologijos
6. Įtrauki ir kūrybinga visuomenė
Formuojant prioritetines MTEP ir inovacijų
raidos kryptis remtasi Tarptautinės nepriklausomų
ekspertų darbo grupės atliktomis analizėmis:
- 2013 m. kovo 25 d. ataskaita „Pasaulinės
tendencijos ir galimybės kaip iššūkiai Lietuvos
MTEP ir inovacijų politikai“, kurioje nustatytos
tendencijos ir iššūkiai, galintys daryti įtaką
Lietuvos ekonomikai ir visuomenei artėjantį
dešimtmetį;
- 2013 m. kovo 27 d. ataskaita „Ilgalaikiai
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Paaiškinimai

nacionaliniai Lietuvos ekonomikos ir visuomenės
iššūkiai“, kurioje nurodomi reikšmingiausi
nacionaliniai iššūkiai, galintys veikti Lietuvos
plėtrą iki 2030 metų, kuriuos įmanoma atliepti su
turimu potencialu;
- 2013 m. balandžio 15 d. ataskaita „Dabartinės
Lietuvos ūkio stiprybės ir ateities augimo
galimybės“, kurioje pateiktas Lietuvos ūkio
sektorių žemėlapis, atspindintis turimą Lietuvos
konkurencinį pranašumą ir ateities gebėjimus kurti
ir taikyti inovatyvias technologijas, produktus,
procesus ir metodus ir skirstantis ūkio sektorius į
segmentus, rodančius jų vaidmenį šalies
ekonomikoje ir ateities plėtroje. Ataskaita
parengta įvertinus esamą ūkio subjektų
konkurencingumo ir specializacijos būklę
(konkurencinio pranašumo eksporto rinkose
augimas, ūkio subjektų konkurencinės strategijos,
grįstos augančiu produktyvumu ir kokybiškų
darbo vietų kūrimu, sėkmingas investicijų
pritraukimas, kritinė žmogiškųjų išteklių masė ir
panašiai) ir žiniomis grįsto augimo galimybes
(žinioms imlių įmonių dalis rinkoje, naujų
produktų dalis rinkoje, MTEP veiklos išlaidos,
dalyvavimas tarptautinių inovacijų tinklų veikloje
ir panašiai);
- 2013 m. balandžio 15 d. ataskaita „Lietuvos
MTEP potencialas“, kurioje aptariamos Lietuvos
stiprybės atskirose mokslo kryptyse, galinčiose
svariai prisidėti prie MTEP ir inovacijų prioritetų
įgyvendinimo; ataskaita parengta įvertinus
tarptautinių MTEP publikacijų skaičių ir poveikį,
mokslinių darbų citavimo rodiklius, tarptautinį
Lietuvos tyrėjų, doktorantų, podoktorantūros
stažuotojų aktyvumą, kitas žmogiškųjų išteklių
kompetencijas, gebėjimus pritraukti finansavimą
moksliniams tyrimams, investicijas į MTEP
infrastruktūrą, mokslo ir verslo bendradarbiavimo
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Paaiškinimai

apimtį ir panašiai;
- MTEP ir inovacijų plėtra suinteresuotų šalių
apklausa: siekiant suinteresuotų šalių sutarimo,
organizuotos mokslo ir studijų institucijų, verslo
atstovų ir sprendimų priėmėjų diskusijos.
Antrojo etapo metu buvo nustatyti prioritetinių
MTEP ir inovacijų raidos krypčių prioritetai.
Nustatant MTEP ir inovacijų prioritetus, siekta
agreguoti (jungti) realias, jau subrandintas gana
didelės apimties ir didelio poveikio mokslo ir
verslo bendradarbiavimo idėjas, esamą mokslo ir
verslo potencialą ir investicines privataus
sektoriaus galimybes įgyvendinti MTEP ir
inovacijų prioritetus. Koordinuotomis (nuo
inovatyvios technologijos, produkto, proceso ir
(arba) metodo idėjos iki jų patekimo į rinką)
valdžios, verslo ir mokslo pastangomis telkiant
mokslo ir ūkio potencialą ir skatinant inovacinį
aktyvumą, kurio centre – MTEP ir inovacijų
prioritetai, siekiama sukurti kritinę MTEP ir
inovacijų dalyvių masę, kuri dirbdama drauge
kurtų inovatyvias technologijas, produktus,
procesus ir (arba) metodus, taikytų gautus
rezultatus, siekdama didinti Lietuvos ūkio
konkurencingumą.
Programos uždaviniai įgyvendinami vykdant
MTEP ir inovacijų prioritetų veiksmų planus.
Kiekvieno MTEP ir inovacijų prioriteto veiksmų
planą bendru įsakymu tvirtina švietimo ir mokslo
ministras, ūkio ministras ir kitas (-i) ministras (ai), kurio (-ių) reguliavimo sritis (-ys) tiesiogiai
susijusi (-ios) su veiksmų plane nustatytų studijų,
MTEP ir inovacijų politikos priemonių
finansavimu ir įgyvendinimu. MTEP ir inovacijų
prioritetų veiksmų planuose bus numatytos
studijų, MTEP ir inovacijų politikos priemonės
įgyvendinamos Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų, mokslo ir
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Paaiškinimai

studijų institucijų, kitų viešųjų ir privačių juridinių
asmenų, ES fondų, kitos tarptautinės finansinės
paramos, tarptautinių MTEP ir inovacijų programų
ir kitomis lėšomis. Šiuo metu vyksta minėtų
veiksmų planų derinimas ir rengimas.

(2) 1.2. Mokslinių tyrimų ir
inovacijų infrastruktūra. Parengtas
daugiametis biudžeto ir investavimo
prioritetų planas.
(taikoma 1 VP prioriteto 1 IP)

Ne

- kurioje išdėstomos priemonės
privačioms investicijoms į MTTP
skatinti;
- kurioje numatytas stebėsenos
mechanizmas.

Ne
Įvykdyta

LRV 2014 m. balandžio 30 d.
nutarimas Nr. 411 „Dėl prioritetinių
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų
raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir
jų prioritetų įgyvendinimo programos
patvirtinimo“
(30-40 punktai)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=470766&p_tr2=2

Priimta programa, kurioje nustatomos
biudžeto lėšos, kurias galima skirti
moksliniams
tyrimams
ir
inovacijoms.

Ne

-

Patvirtintas orientacinis daugiametis
biudžeto ir investavimo prioritetų,
susijusių su Sąjungos ir atitinkamais
atvejais su Europos strateginiu
mokslinių tyrimų infrastruktūros
forumu (ESFRI), planas.

Ne

-

LRV 2014 m. balandžio 30 d.
nutarimas Nr. 411 „Dėl prioritetinių
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų
raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir
jų prioritetų įgyvendinimo programos
patvirtinimo“
(44 punktas)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=470766&p_tr2=2
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

(3) 2.1. Skaitmeninis augimas:
skaitmeniniam
augimui
skirta
strateginė politikos programa, pagal
kurią
numatoma
skatinti
prieinamas, geros kokybės ir IRT
grindžiamas sąveikias privačiąsias
ir viešąsias paslaugas, skatinti
piliečius, įskaitant pažeidžiamas
grupes,
verslo
ir
viešojo
administravimo sektorius, jomis
naudotis, be kitų priemonių,
įgyvendinant
tarpvalstybines
iniciatyvas.

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai
Įvykdyta

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Parengta, pavyzdžiui, į nacionalinę
arba
regioninę
pažangiosios
specializacijos strategiją įtraukta
skaitmeniniam
augimui
skirta
strateginė politikos programa, kurioje:

Įvykdyta

-

- planuojamas biudžetas ir
nustatomi veiksmų prioritetai,
atsižvelgiant į SSGG analizę ar
panašią analizę, kuri atitinka
Europos
skaitmeninės
darbotvarkės rezultatų suvestinę;

Įvykdyta

Įvykdymo kriterijai

Paaiškinimai

LRV 2014 m. kovo 12 d. nutarimas Nr.
244 „Dėl informacinės visuomenės plėtros
2014-2020 metų programos „Lietuvos
Respublikos skaitmeninė darbotvarkė”
patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=467638&p_tr2=2

-

LRV 2014 m. kovo 12 d. nutarimas Nr.
244 „Dėl informacinės visuomenės plėtros
2014-2020 metų programos „Lietuvos
Respublikos skaitmeninė darbotvarkė”
patvirtinimo
(III skyrius 10 punktas; 14 punktas)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=467638&p_tr2=2
- Lietuvos informacinės visuomenės
plėtros tendencijų ir prioritetų 2014–2020
metais vertinimas
http://www.ivpk.lt/uploads/Tendencijos%2
0ir%20prioritetai/atnaujinti/Informacines%
20visuomenes%20vertinimas%20%20%20tekstas%202012-0426%20VPVI.pdf
(Stiprybių ir silpnybių apibendrinimas, 1013 psl.; detali analizė (kartu su metodais,
šaltiniais), 37-150 psl.; siūlomų iniciatyvų
rengimo ir prioritetizavimo proceso
paaiškinimas, 15-19 psl.)
- Lietuvos informacinės visuomenės
plėtros tendencijų ir prioritetų 2014–2020
metais vertinimo galutinės ataskaitos
priedai
http://www.ivpk.lt/uploads/Tendencijos%2
0ir%20prioritetai/atnaujinti/Priedai%20fin
%202012-04-26.pdf
(Interviu su suinteresuotųjų šalių atstovais
sąrašas, 2-5 psl.).

(taikoma 2 VP prioriteto 2 ir 3
IP)
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Lietuvos informacinės visuomenės plėtros
tendencijų ir prioritetų 2014–2020 m. vertinime
buvo detaliai išanalizuoti esminiai Lietuvos
informacinės visuomenės plėtros pokyčiai
elektroninio turinio ir elektroninės infrastruktūros
srityse, nustatytos pagrindinės tendencijos
pasaulyje ir Lietuvoje, apžvelgti siekiami ir jau
pasiekti
rezultatai,
įvertinti
ES
siekiai
informacinės visuomenės plėtros srityje 2014–
2020 m., remiantis išsamiais ir įvairiapusiškais
informacijos šaltiniais bei taikant įvairius
informacijos rinkimo, analizės ir įžvalgų rengimo
metodus. Svarbiausi analizės rezultatai (Lietuvos
informacinės
visuomenės
plėtros
stiprybės/silpnybės)
apibendrinti
Galutinės
ataskaitos „Santraukoje“, 10-13 psl. Šios detalios
analizės pagrindu suformuluoti pagrįsti siūlymai
dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros
strategijos ir ES struktūrinės paramos prioritetinių
krypčių, tikslų, uždavinių ir siekiamų rezultatų
2014–2020 m. laikotarpiu (prioritetizavimo logika
paaiškinta Galutinės ataskaitos 15-19 psl.).
Pažymėtina, kad rengiant analizę ir formuluojant
siūlymus, buvo remiamasi interviu su įvairių
suinteresuotųjų šalių atstovais metu surinkta
medžiaga (interviu sąrašas – Galutinės ataskaitos
prieduose, 2-5 psl.); o Galutinėje ataskaitoje
pateikiami parengti siūlymai buvo aptarti 2012 m.
balandžio 25 d. organizuotame viešajame
aptarime, kuriame dalyvavo įvairių suinteresuotų
šalių atstovai (viešojo valdymo institucijos,

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE
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Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
- LRV 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimas
Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų
nacionalinės
pažangos
programos
patvirtinimo“
(1 priedo 4 punktas, 1 lentelė. Išplėstinė
stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių
(SSGG) analizė)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=439028
(3
priedas.
Programos
prioritetų
koordinatoriai, institucijos, dalyvaujančios
įgyvendinant uždavinius, ES ir kitos
tarptautinės finansinės paramos proporcinis
paskirstymas ir ES struktūrinės paramos
proporcinis paskirstymas tikslams ir
uždaviniams įgyvendinti)

Paaiškinimai

verslas,
nevyriausybinės
organizacijos,
akademinio pasaulio atsotvai ir t.t.) (pristatymo
medžiaga
pasiekiama
internete
http://www.ivpk.lt/uploads/Tendencijos%20ir%20
prioritetai/atnaujinti/2012-0425%20E%20%20Barcevicius%20%20Pasiulymai%20del%20svarbiausiu%20param
os%20krypciu%20-%20spausdinimui.pdf;
http://www.ivpk.lt/uploads/Tendencijos%20ir%20
prioritetai/atnaujinti/2012-0425%20H.%20Brozaitis%20%20IVP%20koordinavimas.pdf ).
Šios
Vertinime
pateiktos
įžvalgos
ir
rekomendacijos
tapo
pagrindu
rengiant
Skaitmeninės darbotvarkės programą. Programoje,
aprašant kiekvieną tikslą, yra pateikiama analitinė
informacija apie atitinkamą sritį (esama situacija,
tendencijos, išliekančios problemos), ir pagal šią
pagrindžiančią informaciją suformuluoti konkretūs
uždaviniai (pvz. Programos 7.1 punkte
pateikiamas tikslas, su jo įgyvendinimo poreikiu
tiesiogiai susijusi analizė pateikiama 7.1.1.1-7.1.5
punktuose, o 7.2 punkte suformuluoti iš aukšiau
pateikiamos analizės išplaukiantuys uždaviniai;
analogiškai ir kt. dalyse). Skaitmeninės
darbotvarkės programoje taip pat numatyti
finansavimo šaltiniai planuojamoms intervencijos
IRT srityje (Programos 14 punktas).
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros
tendencijų ir prioritetų 2014–2020 m. tendencijų
vertinimo įžvalgos taip pat buvo panaudotos,
rengiant 2014–2020 m. nacionalinės pažangos
programos (toliau – Pažangos programa) dalis,
susijusias su IRT plėtra. Šioje Pažangos
programoje yra pateikiama išplėstine Lietuvos
stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė.
Pažangos programoje taip pat nurodytas uždavinių
įgyvendinimui reikalingų lėšų
procentinis

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Paaiškinimai

pasiskirstymas, t.y. preliminarios apimtys (3
priedas).

- išnagrinėtos informacinių ir ryšių
technologijų (IRT) paklausos ir
pasiūlos subalansavimo paramos
galimybės;

Įvykdyta

- rodikliai intervencinių veiksmų
pažangai tokiose srityse, kaip
skaitmeninis
raštingumas,
e. įtrauktis, e. prieinamumas ir
e. sveikatos pažangai vertinti pagal
SESV 168 straipsnį, suderinti, kai
taikoma,
su
galiojančiomis
atitinkamomis sektorių Sąjungos,
nacionalinėmis arba regioninėmis

Įvykdyta

-

LRV 2014 m. kovo 12 d. nutarimas Nr.
244 „Dėl informacinės visuomenės plėtros
2014–2020 metų programos „Lietuvos
Respublikos skaitmeninė darbotvarkė”
patvirtinimo“
(II skyriaus 7.1.1, 7.2.1-7.2.4, 7.4.1-7.4.4,
7.6.1-7.6.2, 7.7.1-7.8.3, 7.10.1-7.10.3,
7.12.1-7.12.3 p.)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=467638&p_tr2=2
- Lietuvos informacinės visuomenės
plėtros tendencijų ir prioritetų 2014–2020
metais vertinimas
(detali analizė, apimanti IRT pasiūlos ir
paklausos aspektus, 37-150 psl.; IRT
sektoriaus kaip visumos analizė, 78-84 psl.)
http://www.ivpk.lt/uploads/Tendencijos%2
0ir%20prioritetai/atnaujinti/Informacines%
20visuomenes%20vertinimas%20%20%20tekstas%202012-0426%20VPVI.pdf

-

LRV 2014 m. kovo 12 d. nutarimas Nr.
244 “Dėl informacinės visuomenės plėtros
2014-2020 metų programos “Lietuvos
Respublikos skaitmeninė darbotvarkė”
patvirtinimo“
(Programos 8, 9, 15, 16 punktai ir
Programos Priedas)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
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Lietuvos informacinės visuomenės plėtros
tendencijų ir prioritetų 2014–2020 m. vertinime
yra analizuojamos įvairios IRT pasiūlos ir
paklausos sritys, per detalią įvairių sričių analizę,
atsižvelgiant, be kita ko, ir į įvairius socioekonominius veiksnius (žr. Galutinės ataskaitos A
dalies 2-5 skyrius, nuo 37 psl. iki 150 psl.). Taip
pat analizuojamas ir IRT sektorius kaip visuma
(žr.
Galutinė
ataskaita,
3.1.2
skirsnis
„IRT srityje veikiantis verslas“, nuo 78 psl.).
Lietuvos
Respublikos
skaitmeninėje
darbotvarkėje išanalizuoti tiek pasiūlos, tiek
paklausos veiksniai – kaip minėta aukščiau,
kiekvienas tikslas susietas su konkrečios srities
situacijos ir tendencijų analize (kuri apima tiek
pasiūlos – t.y. IRT priemonių ir sprendimų
prieinamumo, tiek paklausos – t.y. IRT priemonių
ir sprendimų panaudojimo) veiksnius; iš šios
analizės išplaukia atitinkamo tikslo įgyvendinimo
uždaviniai. Išanalizuoti tokie IRT paklausą
Lietuvoje įtakojantys socio-ekonominiai veiksniai,
kaip amžius, gyvenamoji vieta, pajamų lygis,
negalia (žr. Skaitmeninės darbotvarkės programos
7.1.1 punktą).
Skaitmeninės
darbotvarkės
programos
įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir siekiamos jų
reikšmės suderinti su Europos Komisijos 2010 m.
rugpjūčio 26 d. komunikate Europos Parlamentui,
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetui ir regionų komitetui „Europos
skaitmeninė darbotvarkė“ (KOM (2010) 245
galutinis/2) numatytais rodikliais. Taip pat
Skaitmeninės darbotvarkės programoje numatyti ir

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

strategijomis;

- įvertinti poreikiai intensyviau
stiprinti IRT gebėjimus.

Įvykdyta

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
wdoc_l?p_id=467638&p_tr2=2

-

Lietuvos informacinės visuomenės
plėtros tendencijų ir prioritetų 2014–2020
metais vertinimas
(B dalis, 204-217 psl. ir 276-285 psl.)
http://www.ivpk.lt/uploads/Tendencijos%2
0ir%20prioritetai/atnaujinti/Informacines%
20visuomenes%20vertinimas%20%20%20tekstas%202012-0426%20VPVI.pdf
- LRV 2014 m. kovo 12 d. nutarimas Nr.
244 “Dėl informacinės visuomenės plėtros
2014–2020 metų programos “Lietuvos
Respublikos skaitmeninė darbotvarkė”
patvirtinimo“
(I skyrius 3 p. ir III skyrius 10, 11 punktas)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=467638&p_tr2=2
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Paaiškinimai

papildomi specifiniai, atsižvelgiant į nacionalinius
poreikius, kriterijai. Išsamus kriterijų sąrašas
pateikiamas Skaitmeninės darbotvarkės programos
Priede
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok_prie
das?p_id=82575). Programoje taip pat nustatytas
kriterijų stebėsenos ir atsiskaitymo mechanizmas:
Priede prie kiekvieno kriterijaus nurodyta už jo
siekimą atsakinga institucija (žr. Programos 9
punktą ir Priedą); o už nurodytų Programos
įgyvendinimo vertinimo kriterijų rodiklių pokyčių
stebėseną atsakingu paskirtas Informacinės
visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo
ministerijos (Programos 15 p.), kuris surenka,
įvertina ir pateikia Susisiekimo ministerijai
informaciją apie kriterijų įgyvendinimą, o
ministerija savo ruožtu imasi (jei reikalinga)
veiksmų
dėl
programos
įgyvendinimo
paspartinimo, bei rengia Programos įgyvendinimo
ataskaitą (16 p.).
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros
tendencijų ir prioritetų 2014–2020 m. vertinime
analizuojama administracinių gebėjimų IRT srities
intervencijų valdymo srityje poreikis (savalaikiam
šių intervencijų identifikavimui, tinkamam
suplanavimui ir efektyviam įdiegimui). Analitinėje
dalyje (Galutinė ataskaita, 107-109 psl., 126-128
psl.) analizuojama tarnautojų gebėjimų naudotis
IRT ir viešojo sektoriaus IRT specialistų pasiūlos
situacija; siūlomų intervencijų srityje, yra išskirta
atskira šiai tematikai skirta sritis – „Viešojo
sektoriaus IRT optimizavimas ir sumanus
valdymas“, kurioje numatyti tokie uždaviniai, kaip
„Pasiekti, kad viešasis sektorius taptų sumaniu
IRT pirkėju ir valdytoju“ ir „Stiprinti viešojo
sektoriaus IRT darbuotojo profesiją ir tobulinti
visų viešojo sektoriaus darbuotojų kompetenciją
IRT srityje“ (Galutinė ataskaita, 204-217 psl. ir

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

(4) 2.2. Naujos kartos tinklų (NKT)
infrastruktūra:
parengti
nacionaliniai arba regioniniai NKT
planai, kuriuose atsižvelgta į
regioninius veiksmus, siekiant
įgyvendinti
Sąjungos
didelės
spartos interneto prieigos tikslus,
daugiausia dėmesio skiriant toms
sritims, kuriose rinka negali
prieinamomis išlaidomis suteikti

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Parengtas nacionalinis ar regioninis
NKT planas, kuriame pateikiama:

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
- LRV 2014 metų birželio 4 d. nutarimas
Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programą“
(2.45 p., 3.1.1 p., 3.2 p., 25.1 p.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=474168&p_tr2=2
- LRV 2012 m. vasario 7 d. nutarimas
Nr. 171 “Dėl Viešojo valdymo tobulinimo
2012–2020 metų programos patvirtinimo”
(13.1.4, 13.2.3, 13.3.3 punktai)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=446344
kartu su pakeitimais:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=446036&p_tr2=2
- VRM 2013 m. gegužės 20 d. įsakymas
Nr. 1V-438 „Dėl Viešojo valdymo
tobulinimo 2012–2020 metų programos
įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų
plano patvirtinimo“
(3.2.3.3, 3.2.3.4, 3.2.3.5, 3.2.3.6, 3.2.3.7,
3.3.2.7 punktai).
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=449337

-

LRV 2014 m. kovo 12 d. nutarimas Nr.
244 “Dėl informacinės visuomenės plėtros
2014-2020 metų programos “Lietuvos
Respublikos skaitmeninė darbotvarkė”
patvirtinimo“
(Programos 7.9, 7.9.1, 7.9.2, 7.10.1, 7.10.2
punktai; Programos priedo 5.1, 5.2
punktai).
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=467638&p_tr2=2
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Paaiškinimai

276-285 psl.).

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

kokybiškos atviros infrastruktūros,
laikantis Sąjungos konkurencijos ir
valstybės pagalbos taisyklių, ir
teikti pažeidžiamoms grupėms
prieinamas paslaugas.
(taikoma 2 VP prioriteto 1 IP)

- investicijų į infrastruktūrą planas,
grindžiamas ekonomine analize,
atsižvelgiant į esamą privačiąją ir
viešąją
infrastruktūrą
ir
planuojamas investicijas;

Įvykdytas

11

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
- Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros
plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo
modelio parengimo galutinė ataskaita
http://www.ivpk.lt/uploads/Leidiniai/Galuti
n%C4%97%20ataskaita.pdf

-

Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros
plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo
modelio parengimo paslaugų galutinė
ataskaita
http://www.ivpk.lt/news/1941/158/Placiaju
oscio-rysio-infrastrukturos-pletros-irpaslaugu-naudojimo-skatinimo-modelioparengimo-ataskaita

Paaiškinimai

Išsami ekonominė analizė (apimanti ir
duomenis apie padengiamumą (coverage) ir
naudojamumą (take-up)) – ataskaitos 2 dalis
„Plačiajuosčio ryšio tinklų infrastruktūros ir jos
panaudojimo analizė“, 27-72 psl.;
Duomenų rinkimo ir analizės metodai –
ataskaitos dalyje „Įvadas“, 15 psl. skyrius
„Naudoti šaltiniai ir metodai“;
Suinteresuotų šalių atstovų, dalyvavusių
rengiant studiją, sąrašas – ataskaitos 3 priedas
„Apklausoje, interviu ir aptarimuose dalyvavusių
subjektų sąrašas“, 194 psl.;
Esamos/planuojamos privačios ir viešosios
infrastruktūros žemėlapiai http://www.ivpk.lt/uploads/zemelapiai/10_bazin
is_A0.pdf
http://www.ivpk.lt/uploads/zemelapiai/11_nkp_
A0.pdf
http://www.ivpk.lt/uploads/zemelapiai/13%20B
B_A1_Stiebai.pdf
http://www.ivpk.lt/uploads/zemelapiai/12%20_
RAIN__ZUM.pdf
http://www.ivpk.lt/uploads/zemelapiai/12__esa
mi_ir_nauji_stiebai%20A3.pdf
Investicijų prioritetizavimo prielaidos – 2.6
skyrius „Apibendrinimas“, 71-73 psl.; ir 5 dalies
„Tvarus investavimo modelis: alternatyvų
vertinimas“ 142, 151, 162 psl.);
Investavimo modelio parinkimo metodologija –
ataskaitos 7 dalis „tvarų investavimo modelį
determinuojantys veiksniai“, 79 psl.;
Galimų finansinių šaltinių investicijoms į
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą analizė –

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

(5) 3.1. Imtasi konkrečių veiksmų,

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdyta

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

- tvarūs investicijų modeliai,
kuriais skatinama konkurencija,
suteikiama galimybė naudotis
atvira, prieinama, kokybiška ir
perspektyvia infrastruktūra ir
paslaugomis;

Dalinai

Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir
paslaugų naudojimo skatinimo modelio
parengimo paslaugų galutinė ataskaita
http://www.ivpk.lt/news/1941/158/Placiaju
oscio-rysio-infrastrukturos-pletros-irpaslaugu-naudojimo-skatinimo-modelioparengimo-ataskaita

- privačių investicijų skatinimo
priemonės.

Dalinai

Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir
paslaugų naudojimo skatinimo modelio
parengimo paslaugų galutinė ataskaita
http://www.ivpk.lt/news/1941/158/Placiaju
oscio-rysio-infrastrukturos-pletros-irpaslaugu-naudojimo-skatinimo-modelioparengimo-ataskaita

Įvykdyta

-

Konkretūs veiksmai:
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LR Civilinis kodeksas, 2000 m.

Paaiškinimai

4.2 dalis „Finansavimo šaltinių galimybės“, 117121 psl.;
Pasiūlymai
dėl
viešųjų
investicijų
į
plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą plano – 6 dalis
„Viešųjų investicijų į plačiajuosčio ryšio
infrastruktūrą planas“, 157-166 psl.).
Plačiajuosčio ryšio plėtros alternatyvos be
valstybės intervencijos analizė – ataskaitos 3 dalis,
74-78 psl.;
Tvarų investavimo modelį lemiančių veiksnių
analizė, remiantis užsienio valstybių patirtimi –
ataskaitos 4.1 dalis, 80-116 psl.;
Galimų finansavimo šaltinių analizė – ataskaitos
4.2 dalis, 117-121 psl.;
Technologinių sprendimų plačiajuosčio ryšio
infrastruktūros plėtrai vertinimas – ataskaitos 4.3
dalis, 122-129 psl.;
Investavimo į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą
modelių alternatyvų analizė, paremta EK
dokumente „Investicijų į plačiajuostį ryšį gairės“
pateiktomis kategorijomis – ataskaitos 4.4 dalis,
130-140 psl.;
Dviejų valstybės investavimo alternatyvų
analizė, palyginimas ir optimalios alternatyvos
pasirinkimo pagrindimas – ataskaitos 5 dalis, 141151 psl.).
Pasiūlymai
dėl
privačių
investicijų
į
plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą skatinimo
priemonių plano - ataskaitos 7 dalis „Privačių
investicijų į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą
skatinimas“, 167-179 psl.;
Pagrindimas, kad šiuo metu nėra poreikio
numatyti
antrojo
skaitmeninio
dividendo
įgyvendinimo etapo veiklų rengiant Modelį –
ataskaitos 7.1 dalis „Skaitmeninis dividendas:,
168-169 psl.
LRV 2003 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 276

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

kad būtų remiamas verslumo
skatinimas atsižvelgiant į Smulkiojo
verslo aktą.
(taikoma visam 3 VP prioritetui)

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai
(EK sutinka su
sąlygos
išpildymu)

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

- nustatytos priemonės, kuriomis
siekiama
sutrumpinti
įmonės
steigimo laikotarpį ir sumažinti
įmonės
steigimo
sąnaudas,
atsižvelgiant į Smulkiojo verslo
akto tikslus;

- nustatytos priemonės, kuriomis
siekiama sutrumpinti licencijų ir
leidimų, reikalingų norint verstis
konkrečia įmonės veikla, gavimo
laikotarpį,
atsižvelgiant
į
Smulkiojo verslo akto tikslus;

Įvykdyta

- nustatytas mechanizmas taikomų
Smulkiojo verslo akto priemonių
įgyvendinimui stebėti ir teisės aktų
poveikiui MVĮ vertinti.

Įvykdyta

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
liepos 18 d. Nr. VIII-1864
(2.64 straipsnio 3 punktas)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=430479
- LRV 2007 m. kovo 21 d. nutarimas
Nr. 295 „Dėl atlyginimo valstybės įmonei
registrų centrui už juridinių asmenų, filialų
ar atstovybių registravimą ir duomenų
pakeitimų registravimą dydžių“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=431903

Paaiškinimai

„Dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio
vertinimo metodikos patvirtinimo“ (Nauja
nutarimo redakcija nuo 2013-01-01, Nr. 1276,
2012-10-16, Žin., 2012, Nr. 124-6234 (2012-1025))
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_
l?p_id=435624

-

LR Civilinis kodeksas, 2000 m.
liepos 18 d. Nr. VIII-1864
(2.79 str. 2 p.)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=430479
- LR paslaugų įstatymas, 2009 m.
gruodžio 15 d. Nr. XI-570
(7 str. 1 d.)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=361342&p_query=&p_tr2=2
- LRV 2013 m. spalio 23 d nutarimas
Nr. 964 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo
Nr. 937 „Dėl licencijavimo pagrindų
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=458476&p_tr2=2

-

LRV 2003 m. vasario 26 d. nutarimas
Nr. 276 „Dėl numatomo teisinio
reguliavimo poveikio vertinimo metodikos
patvirtinimo“
(1 priedo IV skyriaus II skirsnio 18
punktas)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=435624
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Nors Lietuva neturi patvirtinto „Smulkaus
verslo aktą“ (SBA) įgyvendinančio dokumento
(kas ir nebuvo būtina, EK tik rekomendavo
valstybėms narėms pasirengti įgyvendinančius
dokumentus), tačiau turi visą eilę patvirtintinų
dokumentų ir teisės aktų, kaip, pavyzdžiui,
Lietuvos inovacijų plėtros programa, Lietuvos
eksporto plėtros gairės, Administracinės naštos
mažinimo įstatymas ir kt., kurie atitinka atskirus

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Paaiškinimai

SBA principus. Be to, šiuo metu Ūkio ministerija
rengia Lietuvos verslumo veiksmų 2014-2020 m.
planą, atsižvelgiant į EK 2013-01-09 d. veiksmų
planą „Verslumas 2020“, kuris apims didelę dalį
SBA principų. Ūkio ministerija, kaip SBA
įgyvendinimą koordinuojanti institucija, kasmet
dalyvauja informacijos dėl SBA įgyvendinimo
pažangos pateikime, surenkant ją iš skirtingų
padalinių pagal kompetenciją, (pagrindinis
informacijos rinkimo EK koordinatorius Lietuvoje
šiuo metu yra Lietuvos inovacijų centras) ir
svarbiausių atliktų veiklų identifikavime. Šiame
procese taip pat aktyviai dalyvauja ir Lietuvos
smulkaus ir vidutinio verslo taryba, su kuria
derinami rengiami dokumentai/ teisės aktai, kuri
taip pat analizuoja, svarsto ir teikia nuomonę dėl
aktualių SVV klausimų, taip pat ir pagal SBA
sritis.
(6) 4.1. Imtasi veiksmų siekiant
skatinti energijos galutinio
vartojimo efektyvumo ekonomiškai
efektyvų gerinimą ir ekonomiškai
efektyvias investicijas į energijos
vartojimo efektyvumą statant arba
renovuojant pastatus.

Įvykdyta

Veiksmai:
- nustatytos priemonės, kuriomis
siekiama užtikrinti būtiniausius
reikalavimus, susijusius su pastatų
energiniu
naudingumu,
atitinkančios Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvos 2010/31/ES1
3, 4 ir 5 straipsnius;

Įvykdyta

-

LR statybos įstatymo papildymo
9(1), 9(2) straipsniais ir 24, 43(1), 51
straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir papildymo
įstatymas, 2012 m. gegužės 22 d. Nr. XI2031
(431 straipsnis)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=425437&p_tr2=2
- LR aplinkos ministro 2012 rugpjūčio
21 d. įsakymas Nr. D1- 674 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2005 m.
gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-624 „Dėl
statybos techninio reglamento STR
2.01.09:2005
„Pastatų
energinis
naudingumas. Energinio
naudingumo
sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“

(taikoma 4 VP prioriteto 3 IP)

1

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (OL L 153, 2010 6 18, p. 13).
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

- priemonės,
energinio

būtinos pastatų
naudingumo

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Įvykdyta

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
(2.8. punktas ir VIII skyrius. Pastatų
energinio naudingumo reikalavimai)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=431646&p_query=&p_tr2=
2
- LR aplinkos ministro 2010 rugsėjo 27 d.
įsakymas Nr. D1-808 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „Dėl
statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2005 “Statinio projektavimas”
patvirtinimo”
pakeitimo”
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=382031&p_query=&p_tr2=
- LR aplinkos ministro 2013 m.
gruodžio 9 įsakymas Nr. D1-909 „Dėl
statybos
techninio
reglamento
2.05.01:2013
„Pastatų
energinio
naudingumo projektavimas“ patvirtinimo“
(1 ir 2 punktai, VI skyrius. Pastatų
energetinio naudingumo reikalavimai)
- http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies
ka.showdoc_l?p_id=462390LR
aplinkos
ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymas Nr.
D1-289 „Dėl aplinkos ministro 2002 m.
balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 „Dėl
statybos techninio reglamento STR
1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos
techniniai
dokumentai“
patvirtinimo“
pakeitimo“
(XI skyrius. Normatyvinių statybos
techninių dokumentų peržiūra)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=311108&p_tr2=2

-

LR statybos įstatymo papildymo
9(1), 9(2) straipsniais ir 24, 43(1), 51
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Paaiškinimai

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

sertifikavimo sistemai nustatyti,
atitinkančios Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvos 2010/31/ES
11 straipsnį;

2

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir papildymo
įstatymas, 2012 m. gegužės 22 d. Nr. XI2031
(431 straipsnis)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=425437&p_tr2=2
- LR aplinkos ministro 2012-08-21
įsakymas Nr. D1-674 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2005 m.
gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-624 „Dėl
statybos techninio reglamento STR
2.01.09:2005
„Pastatų
energinis
naudingumas. Energinio
naudingumo
sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“
(18 ir 20 punktai)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=431646&p_query=&p_tr2=
2
- Lietuvos Respublikos atsinaujinančių
išteklių energetikos įstatymas, 2011 m.
gegužės 12 d. Nr. XI-1375
(50 straipsnis)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=453899

- priemonės, kuriomis siekiama
užtikrinti
strateginį
energijos
vartojimo efektyvumo planavimą,
atitinkančios Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES2
3 straipsnį;

Įvykdyta

Nacionalinės
energetinės
nepriklausomybės strategijos 6-as skirsnis
“Energetinis efektyvumas”, Strateginės
iniciatyvos iki 2020 m.
(100 p.)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=432271

- priemonės, atitinkančios Europos

Įvykdyta

-

Paaiškinimai

-

LR energetikos įstatymas, 2002 m.

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB
ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1).
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Parlamento ir Tarybos direktyvos
2006/32/EB3
13 straipsnį,
kuriomis siekiama užtikrinti, kiek
tai
techniškai
įmanoma,
finansiškai pagrįsta ir proporcinga
atsižvelgiant į energijos kiekį, kurį
galima sutaupyti, kad galutiniams
vartotojams
būtų
pateikti
individualūs skaitikliai.

3

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
gegužės 16 d. Nr. IX-884
(5 str. 2 d. 5 p. ir 30 str.)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=429245
- LR šilumos ūkio įstatymas, 2003 m.
gegužės 20 d. Nr. IX-1565
(12 str.)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=442227
- LR ūkio ministro 1999 m. gruodžio
21 d. įsakymas Nr. 424 „Dėl Šilumos
energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos
taisyklių patvirtinimo“
(10.2 p.)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps
2?Condition1=93221&Condition2=
- LR gamtinių dujų įstatymas, 2000 m.
spalio 10 d. Nr. VIII-1973
(36 str. 1 p.)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=427711
- LR ūkio ministro 2002 m. vasario 5
d. įsakymas Nr. 43 „Dėl Gamtinių dujų
perdavimo, paskirstymo, laikymo ir
tiekimo taisyklių patvirtinimo“
(118.4, 119.9, 143 p. ir VIII skirsnis)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=160234&p_query=&p_tr2=2
- LR energetikos ministro 2012 m.
kovo 22 d. įsakymas Nr. 1-54 „Dėl sutarčių
su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų
tiekimo,
perdavimo
ir
skirstymo
standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“
(26.9, 27.2 p.)

Paaiškinimai

2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų, panaikinanti Tarybos direktyvą 93/76/EEB (OL L 114, 2006 4 27, p. 64).
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

(8) 4.3. Imtasi veiksmų siekiant
skatinti atsinaujinančiųjų išteklių
energijos gamybą ir paskirstymą.
(taikoma 4 VP prioriteto 1 IP)

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdyta
(EK sutinka su
sąlygos
išpildymu)

Įvykdymo kriterijai

Nustatytos
skaidrios
paramos
programos, pirmenybinė prieiga prie
tinklų ar užtikrinta prieiga ir
pirmenybinė operatyvinė kontrolė,
taip pat viešai paskelbtos standartinės
techninių
pertvarkymų
išlaidų
padengimo ir pasidalijimo taisyklės,
atitinkančios Europos Parlamento ir

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Įvykdyta

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=420823&p_query=&p_tr2=2
- LR elektros energetikos įstatymo
pakeitimo įstatymas, 2012 m. sausio 17 d.
Nr. XI-1919
(48 str. 2 d.)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=417491&p_query=&p_tr2=2
- LR energetikos ministro 2012 m.
vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-22 „Dėl
elektros įrenginių įrengimo bendrųjų
taisyklių patvirtinimo“
(126.3 ir 126.6 p.)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=418124&p_query=&p_tr2=2
- LR energetikos ministro 2012 m.
birželio 18 d. įsakymas Nr. 1-116 „Dėl
Elektros tinklų naudojimo taisyklių
patvirtinimo“
(66.1.4 ir 66.1.8 p.)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=428001&p_query=&p_tr2=2
- LR energetikos ministro 2010 m.
vasario 11 d. įsakymas Nr. 1-38 „Dėl
elektros energijos tiekimo ir naudojimo
taisyklių patvirtinimo“
(VII skirsnis)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=365540&p_query=&p_tr2=2

-

LR
atsinaujinančių
išteklių
energetikos įstatymas, 2011 m. gegužės 12
d. Nr. XI-1375
(51 str. 2 ir 6 d. (direktyvos 14 str. 1 d.), 14
str., 17 str., 21 str. 3 ir 8 d. (direktyvos 16
str. 2 ir 3 d.))
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=398874
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Paaiškinimai

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Tarybos direktyvos 2009/28/EB4 14
straipsnio 1 dalį, 16 straipsnio 2 ir 3
dalis;
valstybė
narė
yra
priėmusi
nacionalinį atsinaujinančiųjų išteklių
energijos veiksmų planą, atitinkantį
Direktyvos 2009/28/EB 4 straipsnį.
(10) 6.1. Vandens sektorius: a)
nustatyta
vandens
kainodaros
politika, kuria naudotojai tinkamai
skatinami veiksmingai naudotis
vandens išteklius, ir b) įvairiose
vandens naudojimo srityse tinkamai
prisidedama prie vandens paslaugų
sąnaudų susigrąžinimo, taikant
normą, nustatytą patvirtintame upių
baseinų valdymo plane, skirtą pagal
programas
remiamoms
investicijoms.
(taikoma 5 VP prioriteto 3 IP)

4

Įvykdyta

Sektoriuose, kurie remiami ir ERPF ir
Sanglaudos fondo lėšomis, valstybė
narė yra užtikrinusi, kad įvairiose
vandens naudojimo srityse pagal
sektorius būtų prisidedama prie
vandens
paslaugų
išlaidų
susigrąžinimo, laikantis Direktyvos
2000/60/EB 9 straipsnio 1 dalies
pirmos įtraukos, atitinkamais atvejais
atsižvelgiant
į
socialinį,
aplinkosauginį
ir
ekonominį
susigrąžinimo poveikį ir susijusio
regiono arba regionų geografines ir
klimato sąlygas;

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Įvykdyta

-

Nacionalinis atsinaujinančių išteklių
energijos veiksmų planas:
http://www.ena.lt/pdfai/Veiksmu_planas.pd
f

Įvykdyta

-

Paaiškinimai

LR geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo įstatymas, 2006 m.
liepos 13 d. Nr. X-764
(3 straipsnio 4 punktas, 22 straipsnio 3-5, 7
dalys)
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=280587&p_query=&p_tr2=
- 1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474 LR
vandens įstatymas
(3 straipsnio 30-31 dalys, 18, 25, 31, 33
straipsniai)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=363338
- Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d.
nutarimas Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kainų nustatymo metodikos“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=289923&p_query=&p_tr2=2
- LR aplinkos apsaugos įstatymas
(19, 191, 192 ir 28 straipsniai)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=449517
- LR mokesčio už valstybinius gamtos
išteklius įstatymas, 1991 m. kovo 21 d. Nr.

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L
140, 2009 6 5, p. 16).

19

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

priimtas upės baseino rajonui
taikomas upės baseino valdymo
planas, laikantis Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB 13
straipsnio.

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Įvykdyta

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
I-1163
(2 priedas)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=416294

-

LRV 2010 m. liepos 21 d. nutarimas
Nr. 1098 „Dėl Nemuno upių baseinų rajono
valdymo plano ir priemonių vandensaugos
tikslams Nemuno upių baseinų rajone
pasiekti programos patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=378826&p_query=&p_tr2=2
- LRV 2010 m. lapkričio 17 d.
nutarimas Nr. 1616 „Dėl Dauguvos upių
baseinų rajono valdymo plano ir priemonių
vandensaugos tikslams Dauguvos upių
baseinų
rajone
pasiekti
programos
patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=386722&p_query=&p_tr2=2
- LRV 2010 m. lapkričio 17 d.
nutarimas Nr. 1618 „Dėl Lielupės upių
baseinų rajono valdymo plano ir priemonių
vandensaugos tikslams Lielupės upių
baseinų
rajone
pasiekti
programos
patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=386724&p_query=&p_tr2=2
- LRV 2010 m. lapkričio 17 d.
nutarimas Nr. 1617 „Dėl Ventos upių
baseinų rajono valdymo plano ir priemonių
vandensaugos tikslams Ventos upių
baseinų
rajone
pasiekti
programos
patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=386723&p_query=&p_tr2=2
- LR aplinkos monitoringo įstatymas,
1997 m. lapkričio 20 d. Nr. VIII-529
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Paaiškinimai

Visi upių baseinų rajonų valdymo planai
Lietuvoje buvo patvirtinti 2010 m.
Bendrosios vandens politikos direktyvos
2000/60/EB (toliau - BVPD) 4 straipsnis įtvirtina
nuostatą leidžiančią atidėti vandensaugos tikslų
pasiekimą ir tai nelaikoma BVPD reikalavimų
pažeidimu. Pažymime, kad Lietuva pasinaudojo
aukščiau minėto straipsnio teikiama galimybe ir
Upių baseinų rajonų valdymo planuose taiko
išimtis dėl vandensaugos tikslų pasiekimo iki 2015
m.

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

(11)
6.2.
Atliekų
sektorius:
ekonominiu ir aplinkos požiūriu
tvaraus investavimo į atliekų
sektorių, visų pirma rengiant atliekų
tvarkymo planus pagal Direktyvą
2008/98/EB ir pagal atliekų
hierarchiją, skatinimas.

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdyta

Įvykdymo kriterijai

Komisijai pateikta įgyvendinimo
ataskaita, kaip reikalaujama pagal
Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio
5 dalį, dėl Direktyvos 2008/98/EB
11 straipsnyje
nustatytų
tikslų
įgyvendinimo pažangos;

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Įvykdyta

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
(7 straipsnio 3 dalis)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=276158
- LRV 2011 kovo 2 d. nutarimas Nr.
315 „Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo
2011–2017 metų programos patvirtinimo“
(II skirsnis 13–19 punktai ir priedo 7-10
punktai)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=394688&p_query=&p_tr2=2

- Įgyvendinimo ataskaita už 2011–
2012 m. dėl Direktyvos 2008/98/EB 11
straipsnyje nustatytų tikslų įgyvendinimo ir
numatomų veiksmų tikslams pasiekti,
Europos Komisijai pateikta Aplinkos
ministerijos 2013 m. rugsėjo 30 d. raštu Nr.
(17-1)-D8-8163

(taikoma 5 VP prioriteto 2 IP)
parengtas vienas ar daugiau atliekų
tvarkymo planų, kaip reikalaujama
pagal
Direktyvos
2008/98/EB
28 straipsnį;

Įvykdyta

LRV 2014 m. balandžio 16 d.
nutarimas Nr. 366 “Dėl Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2001
m.
balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 “Dėl
Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo
plano patvirtinimo” pakeitimo”
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=470113&p_tr2=2

parengtos
atliekų
prevencijos
programos, kaip reikalaujama pagal
Direktyvos 2008/98/EB 29 straipsnį;

Įvykdyta

-

Paaiškinimai

Įgyvendinimo ataskaita už 2011–2012 m. dėl
Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje nustatytų
tikslų įgyvendinimo ir numatomų veiksmų
tikslams pasiekti nėra publikuojama viešai, tačiau
yra saugoma Aplinkos ministerijoje ir esant
reikalui gali būti pateikta susipažinti. Papildomai
norime informuoti, kad aukščiau minėta
įgyvendinimo ataskaita už 2011–2012 m.
laikotarpį 2013 m. rugsėjo 30 d. raštu Nr. (17-1)D8-8164, taip pat buvo pateikta ir Lietuvos
nuolatinei atstovybei Europos Sąjungoje.

-

LR aplinkos ministro 2013 m. spalio
22 d. įsakymas Nr. D1-782 „Dėl
valstybinės atliekų prevencijos programos
patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=458655&p_tr2=2
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Valstybinė atliekų prevencijos programa 2014–
2020 m. buvo patvirtinta 2013 m. spalio 22 d. LR
aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-782. Šios
programos priede yra pateikiamas valstybinės
atliekų prevencijos programos įgyvendinimo
2014–2020 m. priemonių planas. Aukščiau
minėtas aplinkos ministro įsakymas įsigalioja nuo
2013 m. gruodžio 12 d.

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

(12) 7.1. Transportas: atsižvelgiant į
valstybių narių institucinę sąrangą
parengtas (-i)
išsamus (-ūs)
transporto investicijų planas (-ai)
arba
programa (-os)
(įskaitant
regioninį
ir
vietos
viešąjį
transportą),
pagal
kurį (-iuos)
teikiama parama infrastruktūros
plėtojimui ir jungčių su TEN-T
visuotiniu ir pagrindiniu tinklais
gerinimui.
(taikoma 6 VP prioriteto 1 IP)

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Ne

Įvykdymo kriterijai

patvirtintos priemonės, kurių reikia,
kad iki 2020 m. būtų pasiekti
parengimo pakartotinai naudoti ir
perdirbimo
tikslai,
laikantis
Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio
2 dalies.

Įvykdyta

Parengtas (-i) išsamus (-ūs) transporto
investicijų
planas (-ai)
arba
programa (-os),
kurie
atitinka
teisinius
strateginio
aplinkos
įvertinimo reikalavimus ir kuriuose
nustatoma:
- įnašas į bendrą Europos
transporto erdvę laikantis Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 1315/20135 10 straipsnio,
įskaitant prioritetus, susijusius su
investavimu į:

pagrindinį TEN-T tinklą ir
visuotinį
tinklą,
kai
numatomos investicijos iš
ERPF ir Sanglaudos fondo;

Ne



5

+

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

antrines jungtis;

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
- LRV 2014 m. balandžio 16 d.
nutarimas Nr. 366 “Dėl Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2001
m.
balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 “Dėl
Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo
plano patvirtinimo” pakeitimo”
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=470113&p_tr2=2

Paaiškinimai

Priemonės
dėl
Direktyvos
2008/98/EB
11 straipsnio 2 dalies a) punkto yra apibrėžtos
Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo 20142020 metų plano 246 punkte ir šio plano 2 priede.
Priemonės
dėl
Direktyvos
2008/98/EB
11 straipsnio 2 dalies b) punkto yra apibrėžtos
Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo 20142020 metų plano 264 punkte. Statybos ir griovimo
atliekų susidarymo bei tvarkymo būklė nurodyta
plano 54 punkte.

-

LRV 2013 m. gruodžio 18 d.
nutarimas Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programos patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=463278&p_query=d%EBl%2
0nacionalin%EBs%20susisiekimo%20pl%
EBtros%20programos%20patvirtinimo&p_
tr2=2

Ne

Ne

-

LRV 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimas
Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo
plėtros 2014–2022 metų programos
patvirtinimo“
(11.9 p., 11.13.1 – 13.13.15 p.)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=463278&p_query=d%EBl
%20nacionalin%EBs%20susisiekimo%20p
l%EBtros%20programos%20patvirtinimo
&p_tr2=2
LRV 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr.
1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo

Ne

...Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. …/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES (OL …).
OL: prašom užpildyti aukščiau esančią išnašą reglamento, esančio dokumente PE-CONS 42/13, informacija.
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai



(13)
7.2.
Geležinkeliai:
atsižvelgiant į valstybių narių
institucinę sąrangą išsamiame (uose) transporto plane (-uose) arba
programoje (-ose) yra išsami dalis,
skirta
geležinkelių
plėtojimui
(įskaitant regioninį ir vietos viešąjį
transportą), pagal kurią teikiama
parama infrastruktūros plėtojimui ir
jungčių su TEN-T visuotiniu ir
pagrindiniu tinklais gerinimui.
Investicijos apima mobilųjį turtą,
sąveiką bei gebėjimų stiprinimą.
(taikoma 6 VP prioriteto 1 ir 2
IP)

Ne

-

-

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

realistiškas ir apgalvotas
projektų,
kuriuos
numatoma remti ERPF ir
Sanglaudos fondo lėšomis,
paketas;
priemonės,
kuriomis
siekiama
užtikrinti tarpinių institucijų ir
paramos
gavėjų
gebėjimus
įgyvendinti projektus pagal numatytą
paketą.
Transporto
plane (-uose)
arba
programoje (-ose) yra dalis, skirta
geležinkelių plėtojimui, kaip nurodyta
pirmiau, kuri atitinka teisinius
strateginio
aplinkos
įvertinimo
reikalavimus ir kurioje nustatomas
realistiškas ir apgalvotas projektų
paketas (įskaitant grafiką, biudžeto
sistemą);

Ne

priemonės,
kuriomis
siekiama
užtikrinti tarpinių įstaigų ir paramos
gavėjų
gebėjimus
įgyvendinti
projektus pagal numatytą paketą.

Taip

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
plėtros 2014–2022 metų programos
patvirtinimo“
(11.9 p., 11.13.1 – 13.13.2 p.)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=463278&p_query=d%EBl
%20nacionalin%EBs%20susisiekimo%20p
l%EBtros%20programos%20patvirtinimo
&p_tr2=2

Taip

Paaiškinimai

Susisiekimo ministerijos vidaus dokumentuose
procedūros ir tvarkos yra patvirtintos bei faktiškai
įgyvendinamos priežiūros procedūros.

Ne

-

LRV 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimas
Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo
plėtros 2014–2022 metų programos
patvirtinimo“
(11.13.2 p.)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=463278&p_query=d%EBl%2
0nacionalin%EBs%20susisiekimo%20pl%
EBtros%20programos%20patvirtinimo&p_
tr2=2
Susisiekimo ministerijos vidaus dokumentuose
procedūros ir tvarkos yra patvirtintos bei faktiškai
įgyvendinamos priežiūros procedūros.
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

(14) 7.3. Kitos transporto rūšys,
įskaitant vidaus vandenų kelius ir
jūrų
transportą,
uostus,
daugiarūšes jungtis ir oro uostų
infrastruktūrą: išsamiame (-uose)
transporto
plane (-uose)
arba
programoje (-ose) yra išsami dalis,
skirta vidaus vandenų keliams ir
jūrų
transportui,
uostams,
daugiarūšėms jungtims ir oro uostų
infrastruktūrai, kuria prisidedama
gerinant
jungtis
su
TEN-T
visuotiniu ir pagrindiniu tinklais ir
skatinant tvarų regiono ir vietos
judumą.

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai
Ne

(taikoma 6 VP prioriteto 1 ir 2
IP)

(15) 7.4. Pažangiųjų energijos
paskirstymo,
saugojimo
ir
perdavimo sistemų plėtojimas.
Parengti išsamūs investicijų į
pažangiąją
energetikos
infrastruktūrą planai ir reguliavimo
priemonės, kuriais prisidedama
gerinant
energijos
vartojimo
efektyvumą ir tiekimo saugumą.

Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Transporto
plane (-uose)
arba
programoje (-ose) yra dalis, kuri
skirta vidaus vandenų keliams ir jūrų
transportui, uostams, daugiarūšėms
jungtims ir oro uostų infrastruktūrai ir
kuri:

Ne

- atitinka teisinius strateginio
aplinkos įvertinimo reikalavimus;

Ne

- nustato realistišką ir apgalvotą
projektų paketą (su grafiku,
biudžeto sistema);

Ne

priemonės,
kuriomis
siekiama
užtikrinti tarpinių institucijų ir
paramos
gavėjų
gebėjimus
įgyvendinti projektus pagal numatytą
paketą.
Parengti išsamūs planai, kuriais
apibūdinami nacionaliniai energetikos
infrastruktūros prioritetai ir kurie:
- atitinka direktyvų 2009/72/EB ir
2009/73/EB 22 straipsnį (-ius), kai
taikytina,

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
- LRV 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimas
Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo
plėtros 2014–2022 metų programos
patvirtinimo“
(11.13.3, 11.13.4, 11.13.5, 12.8.1 p.)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=463278&p_query=d%EBl%2
0nacionalin%EBs%20susisiekimo%20pl%
EBtros%20programos%20patvirtinimo&p_
tr2=2

Paaiškinimai

Taip

Susisiekimo ministerijos vidaus dokumentuose
procedūros ir tvarkos yra patvirtintos bei faktiškai
įgyvendinamos priežiūros procedūros.

Ne

Parengtas energetikos ministro įsakymo „Dėl
Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo
infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo
plano patvirtinimo“ (toliau – planas) projektas.

Įvykdyta

-

Lietuvos elektros energetikos sistemos
330 KV ir 110 KV tinklų plėtros planas
(26, 29, 30-37 psl)
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklopletra/lietuvos-elektros-perdavimo-tinklo10-metu-pletros-planas/113
- Gamtinių dujų perdavimo sistemos
operatoriaus 10 m (2013-2022 m) tinklo
plėtros planas
(9, 11, 13-20 psl)
http://www.ambergrid.lt/lt/perdavimosistema/perdavimo-sistemos-

(taikoma 6VP prioriteto 3 IP)
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

- atitinka regioninių investicijų
planus pagal 12 straipsnį ir
Sąjungos masto dešimties metų
tinklo plėtros planą pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 714/20096 8 straipsnio
3 dalies b punktą ir pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 715/20097 ir

6

7

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Įvykdyta

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
pletra/perdavimo-sistemos-pletros-planas

Paaiškinimai

-

ENTSO–G (Europos gamtinių dujų
perdavimo sistemos operatorių asociacijos)
dešimties metų plėtros planas
(Priedas A „Infrastruktūros projektai“)
http://www.entsog.eu/publications/tyndp#E
NTSOG-TEN-YEAR-NETWORKDEVELOPMENT-PLAN-2013-2022
- Baltijos (BEMIP) regiono perdavimo
sistemos operatorių dujų regioninis
investicijų planas 2014-2023m.
(Priedas „Infrastruktūros projektai“ - 28,
36, 46 psl.)
- ENTSO–E
(Europos
elektros
perdavimo sistemos operatorių) dešimties
metų plėtros planas
(103-104 psl)
https://www.entsoe.eu/major-projects/tenyear-network-development-plan/tyndp2012/

- yra suderinti su Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 347/2013 3 straipsnio
4 dalies nuostatomis;
tuose planuose pateikiama:

Ne

Į Plano projektą yra įtraukti ir Lietuvos projektai,
gavę Europos bendro intereso projekto (PCI)
statusą.

- realistiškas ir apgalvotas
projektų, kuriuos numatoma remti
ERPF lėšomis, paketas;

Ne

Elektros perdavimo projektai pateikti Plano 1-ame
priede, gamtinių dujų – 2-ame priede.

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 (OL L 211, 2009 8
14, p. 15).
2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (OL L 211, 2009 8 14, p. 36).
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

(16) 8.1. Parengta ir atsižvelgiant į
užimtumo gaires įgyvendinama
aktyvi darbo rinkos politika.
(taikoma 7 VP prioriteto 3 IP)

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdyta
(EK sutinka su
sąlygos
išpildymu)

Įvykdymo kriterijai

priemonės
socialinės
ir
ekonominės
sanglaudos
bei
aplinkos
apsaugos
tikslams
pasiekti
pagal
Direktyvos
2009/72/EB 3 straipsnio 10 dalį ir
Direktyvos
2009/73/EB
3 straipsnio 7 dalį;
energijos
naudojimo
optimizavimo
ir
energijos
vartojimo efektyvumo skatinimo
priemonės
pagal
Direktyvos
2009/72/EB 3 straipsnio 11 dalį ir
Direktyvos
2009/73/EB
3 straipsnio 8 dalį.
Užimtumo tarnybos turi gebėjimų
pasiekti ir pasiekia, kad:
- visiems darbo ieškantiems
asmenims, kartu didelį dėmesį
skiriant asmenims, kuriems kyla
socialinės
atskirties
pavojus,
įskaitant
asmenis
iš
marginalizuotų
bendruomenių,
būtų
anksti
teikiamos
individualizuotos paslaugos ir būtų
įgyvendinamos
aktyvios
bei
prevencinės
darbo
rinkos
priemonės;

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Paaiškinimai

Ne

Informacija apie tai pateikiama Plano prieduose
ties kiekvienu projektu.

Ne

Informacija apie tai pateikiama Plano prieduose
ties kiekvienu projektu.

Įvykdyta

-

2006 m. birželio 15 d. Užimtumo
rėmimo įstatymas, 2006 m. birželio 15 d.
Nr. X-694
(21 str. ir įstatymo pakeitimai (vėliausias 2012 m. gruodžio 29 d)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=440900&p_query=&p_tr2=2
- LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas
Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos
politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir
tvarkos aprašo patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=350927&p_query=&p_tr2=2
- LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas
Nr. A1-476 „Dėl Darbo rinkos paslaugų
teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo
patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=350730&p_query=&p_tr2=2
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
- LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas
A1-473 Dėl Darbo rinkos stebėsenos
sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=350729&p_query=&p_tr2=2
- Lietuvos darbo biržos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2012 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. V-123
"Dėl profiliuoto bedarbių aptarnavimo
modelio ir jo taikymo metodikos
patvirtinimo"
http://www.ldb.lt/Informacija/Teisine_infor
macija/Documents/LDB_isakymai/LDB_is
akymas_del_profiliavimo_metodikos.pdf
- LRV 2013 m. rugsėjo 25 d.
nutarimas Nr. 878 ,,Dėl užimtumo
didinimo 2014-2020 m. programos
patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=456810&p_tr2=2

- būtų teikiama išsami ir skaidri
informacija apie laisvas darbo
vietas ir užimtumo galimybes
atsižvelgiant į kintančius darbo
rinkos poreikius;

Įvykdyta

-

užimtumo tarnybos yra sudariusios
oficialius
arba
neoficialius
bendradarbiavimo susitarimus su
atitinkamais
suinteresuotaisiais
subjektais.

Įvykdyta

-

Paaiškinimai

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2011 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. V-359
„Dėl Lietuvos darbo biržos informacinės
sistemos EDBIRŽA diegimo“.
LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2010 m. liepos 22 d. įsakymas Nr.
A1-373 „Dėl Trišalės komisijos prie
Lietuvos darbo biržos nuostatų ir Trišalės
komisijos prie teritorinės darbo biržos
nuostatų patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=378820&p_query=&p_tr2=2
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Trišalė komisija įsteigta remiantis LR
Užimtumo įstatymo nuostatomis dėl socialinių
partnerių (10 str.) bei organizacijų ir vietos
bendruomenės atstovų (11 str.) prie Lietuvos
darbo biržos.
Trišalę komisiją sudaro darbuotojų, darbdavių ir
valstybės institucijų atstovai.

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

(18) 8.3. Darbo rinkos institucijos
modernizuojamos ir stiprinamos
atsižvelgiant į užimtumo gaires;
prieš
vykdant
darbo
rinkos
institucijų reformas parengta aiški
strateginė politikos programa ir
atliktas
ex
ante
vertinimas
įtraukiant lyčių aspektą.
(taikoma 7 VP prioriteto 2 IP)

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai
Įvykdyta
(EK sutinka su
sąlygos
išpildymu)

Įvykdymo kriterijai

Veiksmai,
kuriais
siekiama
pertvarkyti
užimtumo
tarnybas,
siekiant užtikrinti jų gebėjimus, kad:
- visiems darbo ieškantiems
asmenims, kartu didelį dėmesį
skiriant asmenims, kuriems kyla
socialinės
atskirties
pavojus,
įskaitant
asmenis
iš
marginalizuotų
bendruomenių,
būtų
anksti
teikiamos
individualizuotos paslaugos ir būtų
įgyvendinamos
aktyvios
bei
prevencinės
darbo
rinkos
priemonės;

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Įvykdyta

-

2006 m. birželio 15 d. Užimtumo
rėmimo įstatymas, 2006 m. birželio 15 d.
Nr. X-694
(21 str.)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=440900&p_query=&p_tr2=2
- LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas
Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos
politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir
tvarkos aprašo patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=350927&p_query=&p_tr2=2
- LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas
Nr. A1-476 „Dėl Darbo rinkos paslaugų
teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo
patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=350730&p_query=&p_tr2=2
- LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas
A1-473 „Dėl Darbo rinkos stebėsenos
sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=350729&p_query=&p_tr2=2
- Lietuvos darbo biržos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2012 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. V-123
"Dėl profiliuoto bedarbių aptarnavimo
modelio ir jo taikymo metodikos
patvirtinimo"
http://www.ldb.lt/Informacija/Teisine_infor
macija/Documents/LDB_isakymai/LDB_is
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

(21) 8.6. Nustatyta strateginė
politikos programa, kuria siekiama
skatinti
jaunimo
užimtumą
įgyvendinant Jaunimo garantijų
iniciatyvą.
Šį ex ante sąlyga taikoma tik
įgyvendinant JUI.
(taikoma 7 VP prioriteto 4 IP)

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdyta
(EK sutinka su
sąlygos
išpildymu)

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
akymas_del_profiliavimo_metodikos.pdf

- būtų teikiama išsami ir skaidri
informacija apie laisvas darbo
vietas ir užimtumo galimybes
atsižvelgiant į kintančius darbo
rinkos poreikius;

Įvykdyta

-

per užimtumo tarnybų reformą bus
kuriami oficialūs arba neoficialūs
bendradarbiavimo tinklai, jungiantys
atitinkamus
suinteresuotuosius
subjektus.

Įvykdyta

-

Nustatyta
strateginė
politikos
programa
jaunimo
užimtumo
skatinimui, kuri:
- pagrįsta įrodymais, kuriais
įvertinami rezultatai nedirbantiems,
nestudijuojantiems
ir
nesimokantiems
jauniems
žmonėms, ir kuri yra tikslinės
politikos plėtojimo ir pokyčių
stebėjimo pagrindas;

Įvykdyta
Įvykdyta

-

- nustato už jaunimo užimtumo
srities priemonių valdymą ir
partnerystės veiklos koordinavimą
visais lygmenimis ir visuose
sektoriuose atsakingą valdžios
instituciją;

Įvykdyta

-

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2011 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. V-359
"Dėl Lietuvos darbo biržos informacinės
sistemos EDBIRŽA diegimo"
LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2010 m. liepos 22 d. įsakymas Nr.
A1-373 „Dėl Trišalės komisijos prie
Lietuvos darbo biržos nuostatų ir Trišalės
komisijos prie teritorinės darbo biržos
nuostatų patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=378820&p_query=&p_tr2=2

LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymas
Nr. A1-692 ,,Dėl jaunimo garantijų
iniciatyvos
įgyvendinimo
plano
patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=463301&p_tr2=2
LRV 2010 kovo 24 d. nutarimas Nr.
330 “Dėl ministrams pavedamų valdymo
sričių”
(1.6.4 punktas)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=429077
- LRV 1998 m. liepos 17 d. nutarimas
Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
nuostatų patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=416272
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

įtraukia
suinteresuotuosius
subjektus, kurie yra svarbūs
sprendžiant
jaunimo
nedarbo
problemą;

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Įvykdyta

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
- LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2012 m. kovo 5 d. įsakymas Nr.
A1-121 „Dėl darbo departamento nuostatų
patvirtinimo“
http://www.socmin.lt/get_file.php?file=bTZ
abW01cVJhSDVuMU1XV3lhM0UxSml1
WTVhWXY1SzRiYUZ3bXBYVVp0aG0y
cGZHbDVkb1pHdlpsYURNbkpXVFo2YV
dZNTdReGNSeG1wbWlhczZTeVp2V201
Q2FySmliWjglMkJUblp1ZXh0ZGlhR0thb
WN5VjBXaVpaMjltbHBhWG1aZWFqMjJ
sWTVscnpKaHN5WDJYeFdlclpwYWUwc
FhFYnBpZG5wZlNrY05tMFd6V21hUmtx
SmJheDVDY2E1U1VaV3FXWnNhUmxk
V2NtSjJmYXAxcG4yMCUzRA==

-

LR socialinės apsaugos ir darbo
ministerija remdamasi Europos Sąjungos
Tarybos 2013 m. balandžio 22 d.
rekomendacija “Dėl Jaunimo garantijų
iniciatyvos nustatymo (2013/C 120/01)”,
parengė Bendradarbiavimo Memorandumo
dėl Nacionalinės jaunimo garantijų
iniciatyvos įgyvendinimo, kuris buvo
pasirašytas 2014 m. sausio 14 d.
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Paaiškinimai

Bendradarbiavimo memorandumo tikslas –
suburti partnerių tinklą Nacionalinės jaunimo
garantijų iniciatyvos įgyvendinimui ir stebėsenai
vykdyti bei veikti kartu, siekiant užtikrinti, kad
jaunimas turėtų galimybę gauti geros kokybės
darbo pasiūlymų, toliau mokytis, įskaitant
pameistrystės formą, atlikti gamybinę praktiką ar
stažuotę per keturis mėnesius po mokyklos
baigimo ar darbo netekimo.
Memorandumą pasirašė Socialinės apsaugos ir
darbo, Švietimo ir mokslo, Ūkio, Žemės ūkio
ministrai bei Lietuvos jaunimo organizacijų
tarybos (LiJOT), Lietuvos studentų sąjungos
(LSS), Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA),
Investuotojų forumo, Lietuvos pramoninkų
konfederacijos
(LPK),
Lietuvos
verslo
konfederacijos, Lietuvos verslo darbdavių
konfederacijos (LVDK), Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmų asociacijos, Lietuvos
profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK),
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“,
Lietuvos darbo federacijos (LDF) vadovai

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

(22) 9.1. Parengta ir įgyvendinama
nacionalinė
skurdo
mažinimo
strateginė politikos programa, kuria
siekiama užtikrinti iš darbo rinkos
išstumtų asmenų aktyvią įtrauktį
atsižvelgiant į užimtumo gaires.
(taikoma 8 VP prioriteto 1, 2 ir 3
IP)

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
- LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymas Nr.
A1-559 “Dėl Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009
m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. A1-499
“Dėl aktyvios darbo rinkos politikos
priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos
aprašo patvirtinimo” pakeitimo”
(2 punktas)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=457420&p_tr2=2

- užtikrina ankstyvąją intervenciją
ir aktyvumo skatinimą;

Įvykdyta

- apima pagalbines galimybių
įsidarbinti, įgūdžių stiprinimo,
darbo jėgos judumo ir tvaraus
jaunų žmonių, kurie nedirba,
nestudijuoja
ir
nesimoko,
integravimo
į
darbo
rinką
priemones.

Įvykdyta

LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymas Nr.
A1-559 “Dėl Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009
m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. A1-499
“Dėl aktyvios darbo rinkos politikos
priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos
aprašo patvirtinimo” pakeitimo”
(2 punktas)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=457420&p_tr2=2

Parengta
nacionalinė
skurdo
mažinimo
strateginė
politikos
programa, kuria siekiama užtikrinti
aktyvią įtrauktį ir kuri:

Įvykdyta

-

LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymas Nr.
A1-588 „Dėl socialinės įraukties didinimo
2014–2020
m.
veiksmų
plano
patvirtinimo“
http://www.socialiniszemelapis.lt/index.php
?-790104930

yra
tinkamas
įrodymais
grindžiamas pagrindas skurdo
mažinimo politikai plėtoti ir
pokyčiams stebėti;

Įvykdyta

- LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymas Nr.
A1-588 „Dėl socialinės įraukties didinimo
2014–2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“
http://www.socialiniszemelapis.lt/index.php
?-790104930

-

Įvykdyta

apima

priemones,

kuriomis

Paaiškinimai

-
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LR

socialinės

apsaugos

ir

darbo

Socialinės įtraukties didinimo 2014–2020 m.
veiksmų plano antroji dalis (6–48 punktas) skirta
esamos situacijos Lietuvoje apžvalgai. Veiksmų
plano 2 priede pateikti Socialinės įtraukties
didinimo 2014–2020 m. veiksmų plano vertinimo
kriterijai, pateikiamos jų esamos ir siektinos iki
2020 m. reikšmės.
Socialinės įtraukties didinimo 2014–2020 m.

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

padedama siekti nacionalinio
skurdo ir socialinės atskirties
mažinimo
tikslo
(nustatyto
nacionalinėje
reformų
programoje), pagal kurį taip pat
siekiama skatinti tvaraus ir
kokybiško užimtumo galimybes
asmenims, kurie patiria didžiausią
socialinės
atskirties
riziką,
įskaitant
asmenis
iš
marginalizuotų bendruomenių;

įtraukia
suinteresuotuosius
kovą su skurdu;

atitinkamus
subjektus į

Įvykdyta

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymas Nr.
A1-588 „Dėl socialinės įraukties didinimo
2014–2020
m.
veiksmų
plano
patvirtinimo“
http://www.socialiniszemelapis.lt/index.php
?-790104930

-

LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymas Nr.
A1-588 „Dėl socialinės įraukties didinimo
2014–2020
m.
veiksmų
plano
patvirtinimo“
http://www.socialiniszemelapis.lt/index.php
?-790104930
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veiksmų plane yra numatytos konkrečios
priemonės, skirtos labiausiai pažeidžiamų
visuomenės grupių (romų, neįgaliųjų, ilgalaikių
bedarbių, priklausomybes turinčių asmenų,
benamių ir kt.) socialinei integracijai didinti:
motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje skatinimas,
konsultavimas,
profesinė
reabilitacija,
aprūpinimas būstu, dienos centrų, bendruomenių ir
NVO teikiamos kompleksinės paslaugos (1.1.;
4.1.; 4.2. 4.4.; uždavinių įgyvendinimo
priemonės).
Ypatingas dėmesys bus skiriamas Socialinės
įtrauktiems didinimo 2014–2020 m. veiksmų
plano įgyvendinimo stebėsenai ir vertinimui.
Veiksmų plano 2 priede yra numatyta vertinimo
kriterijų sistema, sudaranti galimybę kiekybiškai
įvertinti tikslų, uždavinių ir priemonių pasiekimą.
Socialinės įtraukties didinimo 2014–2020 m.
veiksmų planą parengė 2013 m. balandžio 24 d.
socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr.
A1-173 sudaryta darbo grupė Socialinės įtraukties
didinimo 2014–2020 m. veiksmų plano projektui
parengti. Darbo grupė, į kurią buvo įtraukti
ministerijų, Lietuvos statistikos departamento, kitų
valstybės institucijų, savivaldybių, socialinių
partnerių, nevyriausybinių organizacijų atstovai,
teikė pasiūlymus dėl Veiksmų plano uždavinių ir
įgyvendinimo priemonių. Veiksmų plano 61
punkte yra numatyta sudaryti Socialinės įtraukties
didinimo 2014–2020 m. veiksmų plano
įgyvendinimo stebėsenos grupę, į kurią taip pat
bus įtraukti nevyriausybinių organizacijų ir kitų
suinteresuotųjų šalių atstovai.
Didelė dalis veiksmų plano priemonių bus
įgyvendinamos kartu su nevyriausybinėmis
organizacijomis ir socialiniais partneriais.

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

- atsižvelgiant į nustatytus
poreikius,
apima
numatytas
perėjimo
nuo
institucinės
priežiūros
paslaugų
prie
bendruomenės priežiūros paslaugų
priemones;

pateikus prašymą ir pagrįstais atvejais
atitinkamiems
suinteresuotiesiems

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE
Įvykdyta

Ne

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
- LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymas
Nr. A1-517 „Dėl neįgalių vaikų, likusių be
tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių
asmenų
socialinės
globos
namų
deinstitucionalizacijos strateginių gairių
patvirtinimo”
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=437781&p_query=&p_tr2=2
- LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymas
Nr. A1-83 “Dėl perėjimo nuo institucinės
globos prie šeimoje ir bendruomenėje
teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir
likusiems be tėvų globos vaikams 2014–
2020 metų veiksmų plano patvirtinimo”
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=466003&p_tr2=2
- LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymas Nr.
A1-588 „Dėl socialinės įraukties didinimo
2014–2020
m.
veiksmų
plano
patvirtinimo“
http://www.socialiniszemelapis.lt/index.php
?-790104930

-

LR socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos kanclerio 2013 m. spalio 4 d.
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Socialinės įtraukties didinimo 2014–2020 m.
veiksmų
plane
socialinių
paslaugų
deinstitucionalizacijai skirta eilė priemonių (4.1.1–
4.10.7): naujų formų paslaugų šeimoms,
auginančioms ar globojančioms neįgaliuosius
namuose plėtra, bendruomeninių paslaugų
šeimoms, turinčios socialinių problemų, plėtra,
reabilitacijos ir reintegracijos į visuomenę
paslaugos asmenims, turintiems priklausomybes,
socialinė pagalba nukentėjusiems nuo prekybos
žmonėmis
ir
priverstinės
prostitucijos,
reintegracijos paslaugų benamiams plėtra,
socialinės integracijos kompleksinių paslaugų
modelio neįgaliesiems, sergantiems epilepsija
diegimas ir kt. socialinės, sveikatos ir kultūros
paslaugos, kurios bus teikiamos įtraukiant
suinteresuotuosius dalyvius.
Socialinės įtraukties didinimo 2014–2020 m.
veiksmų plano 1.2 uždavinys „Sudaryti palankias
sąlygas vaikui augti, stiprinti šeimą, ugdyti tėvų
socialinius ir pozityvios tėvystės įgūdžius” bus
įgyvendinamas priemonėmis, kurios apima
nestacionarių paslaugų šeimai ir vaikui plėtrą,
įtraukiant bendruomenes ir NVO (1 priedo
priemonės: 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.7). Atsižvelgiant
į Socialinės įtrauktiems didinimo 2014–2020 m.
veiksmų plane įvardintas visuomenės sveikatos
problemas bus įgyvendinamas 1.4. uždavinys
„Plėtoti socialines, sveikatos ir kitų sričių
priemones, mažinančias vaikų ir šeimos socialinę
atskirtį ir skurdą” skatinant nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomenių dalyvavimą
visuomenės sveikatos stiprinimo ir ligų
prevencijos srityje bei didinant sveikatinimo,
profilaktinių paslaugų prieinamumą (1.4.3, 1.4.4,
1.4.5)

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

subjektams bus teikiama parama
teikiant
projektų
paraiškas
ir
įgyvendinant bei administruojant
atrinktus projektus.
(23) 9.2. Parengta nacionalinė
strateginė romų įtraukties politikos
programa.

Dalinai

Parengta nacionalinė romų įtraukties
strateginė politikos programa:

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
potvarkis Nr. A3-152 „Dėl Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos Struktūrinės
paramos
politikos
skyriaus
vidaus
procedūrų vadovo, patvirtinimo“
http://www.socmin.lt/index.php?

Ne

LR kultūros ministro kovo 20 d.
įsakymas Nr. ĮV-196 „Dėl Romų
integracijos į Lietuvos visuomenę 20122014 metų veiklos plano patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=420934&p_tr2=2

- kurioje nustatyti pasiekiami
nacionaliniai romų integracijos
mažinant
atskirtį
nuo
kitų
gyventojų tikslai. Šiais tikslais
turėtų
būti
siekiama
romų
integracijos keturių ES lygmens
tikslų, susijusių su išsilavinimo,
užimtumo, sveikatos priežiūros ir
būsto galimybėmis;

Įvykdyta

-

- kurioje nustatyti, kai tinkama,
nepalankioje padėtyje esantys
mikroregionai arba atskirti rajonai,
kurių
bendruomenės
ypač
skurdžios, vadovaujantis turimais
socialiniais,
ekonominiais
ir
teritoriniais rodikliais (pvz., labai
žemas išsilavinimo lygis, ilgalaikis
nedarbas ir pan.);

Ne

Paaiškinimai

-

(taikoma 8 VP prioriteto 1, 2 IP ir
9 VP prioriteto 1 IP)

LR kultūros ministro kovo 20 d.
įsakymas Nr. ĮV-196 „Dėl Romų
integracijos į Lietuvos visuomenę 20122014 metų veiklos plano patvirtinimo“
(4.1 ir 4.2 punktai)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=420934&p_tr2=2
- LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymas Nr.
A1-588 „Dėl socialinės įraukties didinimo
2014–2020
m.
veiksmų
plano
patvirtinimo“
http://www.socialiniszemelapis.lt/index.php
?-790104930
(1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.4.2, 2.1.1, 2.2.1, 4.3.4,
4.4.4, 4.7.1, 4.10.1, 4.10.4 priemonės)
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Socialinės įtraukties didinimo 2014–2020 m.
veiksmų plane yra numatytos priemonės
užimtumo, švietimo, sveikatos, kultūros, socialinių
paslaugų srityse labiausiai pažeidžiamoms
visuomenės grupėms, kurioms priskiriami ir romai
(1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.4.2, 2.1.1, 2.2.1, 4.3.4, 4.4.4,
4.7.1, 4.10.1, 4.10.4). Ypatingas dėmesys bus
skirtas sprendžiant romų aprūpinimo būstu
problemą, rengiant ir įgyvendinant integruotą
teritorijų vystymo programą Vilniaus miestui
(4.1.4, 4.2.4 priemonės).

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

(24) 9.3. Sveikata: parengta
nacionalinė
arba
regioninė
strateginė
politikos
programa
sveikatos apsaugos srityje laikantis
SESV
168 straipsnio,
kuria
užtikrinamas ekonominis tvarumas.

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdyta

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

- kurioje nustatyti patikimos
stebėsenos metodai, kad būtų
galima įvertinti romų integracijos
veiksmų poveikį ir strategijos
pritaikymo ją peržiūrint tvarką;

Ne

- kuri yra rengiama, įgyvendinama
ir stebima nuolat glaudžiai
bendradarbiaujant
su
romų
pilietine visuomene, regionų ir
vietos valdžios institucijomis;
pateikus prašymą ir pagrįstais atvejais
atitinkamiems
suinteresuotiesiems
subjektams bus teikiama parama
teikiant
projektų
paraiškas
ir
įgyvendinant bei administruojant
atrinktus projektus.
Parengta nacionalinė arba regioninė
strateginė
politikos
programa
sveikatos apsaugos srityje, kurioje
numatytos:

Ne

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
- LR kultūros ministro kovo 20 d.
įsakymas Nr. ĮV-196 „Dėl Romų
integracijos į Lietuvos visuomenę 20122014 metų veiklos plano patvirtinimo“
(5 punktas)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=420934&p_tr2=2
- LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymas Nr.
A1-588 „Dėl socialinės įraukties didinimo
2014–2020
m.
veiksmų
plano
patvirtinimo“
(IV skyrius)
http://www.socialiniszemelapis.lt/index.php
?-790104930

Ne

Įvykdyta

-

LRS 2011m. birželio 7 d nutarimas Nr.
XI-1430 „Dėl Lietuvos sveikatos sistemos
2011-2020
metų
plėtros
metmenų
patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=401152&p_tr2=2
- LRS 2014 m. birželio 26 d. nutarimas
Nr. XII-964 ,,Dėl Lietuvos sveikatos 20142025 programos patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=476512&p_tr2=2

(taikoma 8 VP prioriteto 1 ir 4
IP)
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Paaiškinimai

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
- LRV 2014 m. kovo 26 d. nutarimas Nr.
293 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės
pažangos
programos
horizontaliojo
prioriteto
„Sveikata
visiems“
tarpinstitucinio
veiklos
plano
patvirtinimo“.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=468446&p_tr2=2
- LR sveikatos apsaugos ministro 2014
m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-815 „Dėl
Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje
2014–2023
metų
veiksmų
plano
patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=682
b6f200d7111e4adf3c8c5d7681e73;

-

LR sveikatos apsaugos ministro 2014
m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-825 „Dėl
Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje
2014–2023
metų
veiksmų
plano
patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=85f
b0c200d7311e4adf3c8c5d7681e73
- suderintos priemonės, kuriomis
būtų sudaromos geresnės sąlygos
naudotis sveikatos paslaugomis;

Įvykdyta

-

LRV 2014 m. kovo 26 d. nutarimas Nr.
293 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės
pažangos programos
horizontaliojo
prioriteto
,,Sveikata
visiems“
tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“
(Veiklos plano II skyrius, 1 priedas);
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=468446&p_tr2=2
- LR sveikatos apsaugos ministro 2014
m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-815 „Dėl
Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

- sveikatos apsaugos sektoriaus
veiksmingumo
skatinimo
priemonės pasitelkiant paslaugų
teikimo modelius ir infrastruktūrą;

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Įvykdyta

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
2014–2023
metų
veiksmų
plano
patvirtinimo“
(Veiksmų plano 1–5 priedai);
https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=682
b6f200d7111e4adf3c8c5d7681e73
- LR sveikatos apsaugos ministro 2014
m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-825 „Dėl
Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje
2014–2023
metų
veiksmų
plano
patvirtinimo“
(Veiksmų plano 1–6 priedai)
https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=85f
b0c200d7311e4adf3c8c5d7681e73

-

LR sveikatos apsaugos ministro 2012
m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-17 “Dėl
klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės
gerinimo programos patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=417365&p_tr2=2
- LR sveikatos apsaugos ministro 2007
m. spalio 9 d. įsakymas Nr. V-799 „Dėl
sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių
neinfekcinių ligų mažinimo 2007-2013 m.
programos patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=306095&p_tr2=2
- LR sveikatos apsaugos ministro 2008
m. vasario 29 d. įsakymas Nr. V-160 „Dėl
sveikatos priežiūros sistemos reformos
tęstinumo,
sveikatos
priežiūros
infrastruktūros optimizavimo programos
patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

38

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
wdoc_l?p_id=315433&p_tr2=2
- LR sveikatos apsaugos ministro 2013
m. spalio 31 d. įsakymas Nr. V-998 ,,Dėl
onkologinės
pagalbos
konsultacinių
asmens sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=458822&p_tr2=2
- LR sveikatos apsaugos ministro 2011
m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. V-975
„Dėl greitosios medicinos pagalbos
automobilių parko atnaujinimo 2012–2014
m. programos patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=412084&p_tr2=2
- LR sveikatos apsaugos ministro 2014
m. birželio 10 d. įsakymas Nr. V-677 ,,Dėl
neurochirurgijos paslaugų optimizavimo
2014-2020 metų plano patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=474033&p_tr2=2
- LR sveikatos apsaugos ministro 2014
m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-815 „Dėl
Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje
2014–2023
metų
veiksmų
plano
patvirtinimo“
(Veiksmų plano 1–5 priedai);
https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=682
b6f200d7111e4adf3c8c5d7681e73
- LR sveikatos apsaugos ministro 2014
m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-825 „Dėl
Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje
2014–2023
metų
veiksmų
plano
patvirtinimo“
(Veiksmų plano 1–6 priedai)
https://www.e-

Paaiškinimai

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

(25) 10.1. Mokyklos nebaigusių
asmenų
skaičius:
nustatyta
strateginė
politikos
programa
mokyklos
nebaigusių
asmenų
skaičiui mažinti laikantis SESV

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Dalinai –

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=85f
b0c200d7311e4adf3c8c5d7681e73

- stebėsenos ir peržiūros sistema;

Įvykdyta

valstybė narė arba regionas yra
patvirtinę
programą,
kurioje
nurodomi
orientacinės
turimos
biudžeto lėšos ir ekonomiškai
efektyvus
išteklių
sutelkimas
sveikatos priežiūros poreikiams,
kuriems teikiamas prioritetas.

Įvykdyta

-

Taikoma sistema, pagal kurią
atitinkamais lygmenimis renkami ir
analizuojami
duomenys
bei
informacija apie mokyklos nebaigusių
asmenų skaičių, kuri:

Įvykdyta

-

LR 2013 metų Privalomojo sveikatos
draudimo
fondo
biudžeto
rodiklių
patvirtinimo įstatymas, 2012 m. gruodžio
20 d. Nr. XII-67
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=440376&p_tr2=2
- LR sveikatos apsaugos ministro 2013
m. kovo 19 d. įsakymas Nr. V-281 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos 2013–2015 m. strateginio
veiklos plano patvirtinimo“
http://www.sam.lt/go.php/Strateginiaiveiklos-planai52528687
Lietuvos
Respublikos
švietimo
įstatymas, 1991 m. birželio 25 d. Nr. I1489
(53 str.)
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Paaiškinimai

Lietuvoje veikia strateginio planavimo sistema,
pagal kurią institucijos atsiskaito už veiklą,
nurodomi pasiekti rodikliai. Pasiekimų rodikliai
taip pat įvertinami atliekant
ES fondų
įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.
Lietuvos sveikatos programos 2014–2023 m.
projekte numatyti rodikliai, skirti matuoti
programos uždavinių pasiekimus. Pvz., rodiklis
„mirtingumas dėl savižudybių. SDR, 100 tūkst.
gyventojų“, „Gyventojų dalis, teigiančių, kad jie
kenčia nuo triukšmo, proc.“ ir kt.
Taip pat Tarpinstituciniame veiklos plane
,,Sveikata visiems“ numatyti tiek vertinimo
kriterijai (produkto rodikliai), tiek kasmetinis jų
peržiūrėjimas.
Kiekvienais metais LR Seimo tvirtinami
Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF)
biudžeto rodiklių įstatymai, kuriuose konkretiems
metams nustatomos PSDF išlaidų sumos asmens
sveikatos priežiūrai.
LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu
tvirtinami Sveikatos apsaugos ministerijos
strateginiai planai, sudaromi trims metams,
kuriuose yra suformuluoti strateginiai tikslai,
aprašomos vykdomos programos, siekiami
rezultatai ir numatomi asignavimai.

LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio
13 d. įsakymu Nr. V-515 „Dėl Nesimokančių
vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių
informacinės sistemos nuostatų duomenų saugos
nuostatų patvirtinimo“ patvirtinta ir yra veikianti

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

165 straipsnio.
(taikoma 9 VP prioriteto 1 ir 2
IP)

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

yra
tinkamas
įrodymais
grindžiamas pagrindas tikslinei
politikai plėtoti ir pokyčiams
stebėti;

parengta strateginė politikos
programa mokyklos nebaigusių
asmenų klausimu, kuri:

Ne

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=441204
- LR švietimo ir mokslo ministro 2012
m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. V-1201
„Dėl Valstybės švietimo ir mokslo
stebėsenos tvarkos aprašo tvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=431543&p_query=&p_tr2=2
- LR švietimo ir mokslo ministro 2012
m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. V-1200
„Dėl Valstybės (strateginių) švietimo
stebėsenos rodiklių aprašo patvirtinimo“
(5.1.7 punktas).
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=431542&p_query=&p_tr2=2)
- LRV 1997 m. rugpjūčio 8 d. nutarimas
Nr. 889 „Dėl Savivaldybės teritorijoje
gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo
patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=423566&p_query=&p_tr2=2)
- LR švietimo ir mokslo ministro 2010
m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. V-515
„Dėl Nesimokančių vaikų ir mokyklos
nelankančių
mokinių
informacinės
sistemos nuostatų duomenų saugos
nuostatų patvirtinimo“.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=370281&p_query=&p_tr2=2

-

LRS 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas
Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo
2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=463390
- LR švietimo ir mokslo ministro 2014
m. birželio 2 d. įsakymas Nr. V-485 „Dėl
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Paaiškinimai

Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių
mokinių informacinė sistema (IS), kuri aprūpina
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministeriją, savivaldybių administracijas aktualia
ir kokybiška informacija, reikalinga sprendimams
apie šalyje nesimokančius vaikus ir mokyklos
nelankančius mokinius priimti, siekiant juos
sugrąžinti į mokyklą. Pagrindinės šios IS funkcijos
yra nustatyta tvarka rinkti, kaupti, apdoroti,
sisteminti ir teikti aktualią ir kokybišką
informaciją
apie
šalyje
ir
kiekvienos
savivaldybės teritorijoje gyvenančius vaikus,
kurie nesimoko ir nelanko mokyklos. Taip pat IS
renkama informacija apie nelankymo priežastis,
suteiktą švietimo pagalbą.

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016
metų veiksmų plano patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=473706&p_query=socializaci
jos%20veiksm%F8%20planas&p_tr2=2

- yra pagrįsta įrodymais;

Įvykdyta

LRS 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas
Nr. XII-745 “Dėl Valstybinės švietimo
2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=463390
(5, 12, 25 punktai)
- LR švietimo ir mokslo ministro 2014
m. birželio 2 d. įsakymas Nr. V-485 „Dėl
vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016
metų veiksmų plano patvirtinimo“
(II dalies 9 punktas)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=473706&p_query=socializaci
jos%20veiksm%F8%20planas&p_tr2=2

- apima atitinkamus švietimo
sektorius, įskaitant ankstyvąjį
vaiko vystymąsi, visų pirma yra
orientuota į pažeidžiamas grupes,
kurios
pasižymi
didžiausia
mokyklos nebaigusių asmenų
rizika, įskaitant asmenis iš
marginalizuotų bendruomenių, ir
pagal ją taikomos prevencinės,
intervencinės ir kompensacinės
priemonės;

Ne

-

-

LRS 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas
Nr. XII-745 “Dėl Valstybinės švietimo
2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“
(25, 28 punktai)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=463390
- LR švietimo ir mokslo ministro 2014
m. birželio 2 d. įsakymas Nr. V-485 „Dėl
vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016
metų veiksmų plano patvirtinimo“
(II dalies 10 punktas)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
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Valstybinė švietimo strategija yra ilgos trukmės
planavimo dokumentas, todėl vadovaujantis
Strateginio planavimo metodika, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d.
nutarimo Nr. 1220 redakcija) Švietimo ir mokslo
ministerija rengdama Strateginius veiklos planus
(veiklos
planavimo
dokumentas,
kuriame
atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės
planavimo dokumentų tikslus ir aplinkos analizės
išvadas suformuluota misija, nustatyti strateginiai
pokyčiai ir strateginiai tikslai, aprašomos
vykdomos programos, siekiami rezultatai,
numatomi asignavimai ir žmogiškieji ištekliai) ir
metinius veiklos palnus (tam tikrų vienų
biudžetinių metų veiklos planavimo dokumentas,
įgyvendinantis strateginį veiklos planą arba jo
dalį) visus asignavimus ir žmogiškuosius išteklius
skirs VŠS nustatytų tikslų įgyvendinimui.
Egzistuojanti strateginio planavimo sistema
užtikrina, nuolatinį ir nepertraukiamą Valstybinės
švietimo 2013–2022 metų strategijos tikslų
įgyvendinimą remiantis vidutinės ir trumpos
trukmės planavimo dokumentais (Švietimo ir
mokslo ministerijos Strateginiu veiksmų planu ir
Metiniu veiklos planu), įpareigoja juose numatyti
konkrečias
priemones,
veiklas
atskiroms
tikslinėms grupėms ir/ar teritorijoms įpareigoja
lėšas planuoti pagal strategijos tikslus. T.y.
egzistuoja taisyklės, kurios nustato, kad Švietimo
ir mokslo ministerijos asignavimai planuojami
pagal Valstybinė švietimo 2013–2022 metų

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

(26) 10.2. Aukštasis mokslas:
parengta nacionalinė arba regioninė
strateginė politikos programa, skirta
skatinti įgyti tretinį išsilavinimą,
gerinti jo kokybę ir veiksmingumą
laikantis SESV 165 straipsnio.
(taikoma 9 VP prioriteto 1 ir 3
IP)

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
owdoc_l?p_id=473706&p_query=socializa
cijos%20veiksm%F8%20planas&p_tr2=2

- apima visus politikos sektorius ir
suinteresuotuosius subjektus, kurie
yra svarbūs sprendžiant mokyklos
nebaigimo klausimą.

Įvykdyta

LRS 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas
Nr. XII-745 “Dėl Valstybinės švietimo
2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“
(25, 28 punktai)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=463390
- LR švietimo ir mokslo ministro 2014
m. birželio 2 d. įsakymas Nr. V-485 „Dėl
vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016
metų veiksmų plano patvirtinimo“
(IV dalies 20 punktas).
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=473706&p_query=socializaci
jos%20veiksm%F8%20planas&p_tr2=2

Parengta nacionalinė arba regioninė
strateginė politikos programa, kuri
skirta tretiniam išsilavinimui ir kuri
apima šiuos elementus:
- prireikus – priemones, skirtas didinti
dalyvaujančiųjų
ir
išsilavinimą
įgyjančiųjų skaičių, kuriomis:
 didinamas mažas pajamas
gaunančių asmenų grupėms
ir kitoms nepakankamai
atstovaujamoms grupėms,
ypač atsižvelgiant į socialiai
pažeidžiamus
asmenis,
įskaitant
asmenis
iš
marginalizuotų
bendruomenių,
priklausančių
asmenų,
siekiančių
aukštojo

Įvykdyta

-

-

LRV 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas
Nr. 1494 „Dėl Valstybinės studijų,
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020
metų plėtros programos patvirtinimo“
(4.1, 4.3 ir 4.4 punktai)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=439448&p_query=&p_tr2=2
- LR švietimo ir mokslo ministro 2013
m. birželio 25 d. įsakymas Nr. V-579 „Dėl
Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros 2013–2020 metų plėtros programos
2013–2015
metų
veiksmų
plano
patvirtinimo“
(1.1., 1.3 ir 1.4 uždaviniai)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=452404&p_query=&p_tr2=2
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strategijos tikslus ir Švietimo ir mokslo
ministerijos Strateginiame veiksmų plane ir
Metiniame veiklos plane numatomos konkrečios
priemonės, veiklos ir asignavimai strategijos
įgyvendinimui.

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

išsilavinimo, skaičius;



mažinamas mokymo įstaigų
nebaigusių asmenų skaičius
ir
(arba)
gerinamas
mokymo įstaigas baigusiųjų
skaičiaus rodiklis;

Įvykdyta

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
- Lietuvos studijų būklės apžvalga. 2013.
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės
centras. Vilnius.
(97-107 p.)
http://www.mosta.lt/images/leidiniai/Lietuv
os_studiju_bukles_apzvalga.pdf
- Tendencijos aukštajame moksle:
suinteresuotų šalių požiūriai. 2012. Mokslo
ir studijų stebėsenos ir analizės centras.
Vilnius. 56-64 p.
http://www.mosta.lt/images/documents/ana
lize/tyrimai_ir_ataskaitos/2012/Tendencijo
s_aukstajame_moksle.pdf

-

LRV 2012 m. gruodžio 5 d.
nutarimas Nr. 1494 „Dėl Valstybinės
studijų,
mokslinių
tyrimų
ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros 2013–2020 metų plėtros programos
patvirtinimo“
(4.2, 4.3 ir 4.4 punktai)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=439448&p_query=&p_tr2=2
- LR švietimo ir mokslo ministro 2013
m. birželio 25 d. įsakymas Nr. V-579 „Dėl
Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros 2013–2020 metų plėtros programos
2013–2015
metų
veiksmų
plano
patvirtinimo“
(1.3, 1.4 ir 3.1 uždaviniai)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=452404&p_query=&p_tr2=2
- Lietuvos studijų būklės apžvalga.
2013. Mokslo ir studijų stebėsenos ir
analizės centras. Vilnius. 43-61 p.
http://www.mosta.lt/images/leidiniai/Lietu
vos_studiju_bukles_apzvalga.pdf
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai



Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

priemones,
kuriomis
skatinamas
novatoriškas
turinys
ir
programų
struktūra;

Įvykdyta

- priemones, skirtas įsidarbinimo
galimybėms ir verslumui didinti,
kuriomis:

Įvykdyta

-

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
- LR švietimo ir mokslo ministro 2013
m. birželio 25 d. įsakymas Nr. V-579 „Dėl
Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros 2013–2020 metų plėtros programos
2013–2015
metų
veiksmų
plano
patvirtinimo“
(4 punkto 4.2 ir 4.3 ir 5 punkto 5.2 ir 5.3
papunkčiai, o taip pat 8 punkto 8.1 ir 9
punkto 9.1. papunkčiai)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=452404&p_query=&p_tr2=
2
- Tendencijos aukštajame moksle:
suinteresuotų šalių požiūriai. 2012. Mokslo
ir studijų stebėsenos ir analizės centras.
Vilnius.
(19-40, 54-55, 94-100 p.)
http://www.mosta.lt/images/documents/ana
lize/tyrimai_ir_ataskaitos/2012/Tendencijo
s_aukstajame_moksle.pdf

-

LR švietimo ir mokslo ministro 2013
m. birželio 25 d. įsakymas Nr. V-579 „Dėl
Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros 2013–2020 metų plėtros programos
2013–2015
metų
veiksmų
plano
patvirtinimo“
(1.2 uždavinio 1.2.2 priemonės 1.2.2.4
veiksmas)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=452404&p_query=&p_tr2=2
- Lietuvos studijų būklės apžvalga.
2013. Mokslo ir studijų stebėsenos ir
analizės centras. Vilnius.
(108-117 psl.)
http://www.mosta.lt/images/leidiniai/Lietu

skatinama pagal atitinkamas
aukštojo mokslo programas
ugdyti universaliuosius, taip
pat verslumo, įgūdžius;
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

-

mažinami lyčių skirtumai
priimant sprendimus dėl
akademinio ir profesinio
pasirinkimo

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Ne

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
vos_studiju_bukles_apzvalga.pdf
- Tendencijos aukštajame moksle:
suinteresuotų šalių požiūriai. 2012. Mokslo
ir studijų stebėsenos ir analizės centras.
Vilnius.
(59-64 p.)
http://www.mosta.lt/images/documents/ana
lize/tyrimai_ir_ataskaitos/2012/Tendencijo
s_aukstajame_moksle.pdf
- Lietuvos švietimas skaičiais 2012.
Studijos. 2012. Mokslo ir studijų
stebėsenos ir analizės centras. Vilnius.
(32-34 p.)
http://www.mosta.lt/images/documents/steb
esena/studijos/lietuvos_svietimas_skaiciais
_2012_studijos.pdf

-

LRV 2012 m. gruodžio 5 d.
nutarimas Nr. 1494 „Dėl Valstybinės
studijų,
mokslinių
tyrimų
ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros 2013–2020 metų plėtros programos
patvirtinimo“
(4.1 punktas)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=439448&p_query=&p_tr2=2
- LR švietimo ir mokslo ministro 2013
m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl
Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros 2013–2020 metų plėtros programos
2013–2015
metų
veiksmų
plano
patvirtinimo“
(1.1. uždavinys)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=452404&p_query=&p_tr2=2
- LRV 2010 gegužės 4 d. nutarimas Nr.
530 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymu, visa švietimo sistema sukurta,
vadovaujantis lygių galimybių principu, t.y.
švietimo sistema yra socialiai teisinga, ji užtikrina
asmens teisių įgyvendinimą, kiekvienam asmeniui
ji laiduoja švietimo prieinamumą, bendrojo
išsilavinimo bei pirmosios kvalifikacijos įgijimą ir
sudaro sąlygas tobulinti turimą kvalifikaciją ar
įgyti naują.
Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
2013–2020 metų plėtros programos priemonės,
numatytos užtikrinti studijų prieinamumą ir
atvirumą įvairovei, taip pat prisidės prie lyčių
skirtumų mažinimo priimant sprendimus dėl
akademinio ir profesinio pasirinkimo.

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

(27)
10.3.
Mokymasis
visą
gyvenimą: parengta nacionalinė ir
(arba)
regioninė
strateginė
mokymosi visą gyvenimą politikos
programa,
laikantis
SESV
165 straipsnio.
(taikoma 9 VP prioriteto 1 ir 4
IP)

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Parengta nacionalinė arba regioninė
strateginė mokymosi visą gyvenimą
politikos programa, kurioje numatytos
priemonės:
kuriomis
siekiama
remti
mokymosi
visą
gyvenimą
plėtojimą ir su tuo susijusias
paslaugas,
įskaitant
jų
įgyvendinimą
ir
įgūdžių
tobulinimą
(t. y.
tvirtinimo,
konsultacijų, švietimo ir mokymo
paslaugas), ir kuriomis numatomas
atitinkamų
suinteresuotųjų
subjektų
dalyvavimas
ir
partnerystė su jais;

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Įvykdyta

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
galimybių 2010–2014 metų programos
patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=372298
(4.2 punktas)
- Lietuvos studijų būklės apžvalga. 2013.
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės
centras. Vilnius.
(43-61 p.)
http://www.mosta.lt/images/leidiniai/Lietu
vos_studiju_bukles_apzvalga.pdf
- Gender equality index report
(74, 76-82,165 psl.)
http://eige.europa.eu/sites/default/files/Gen
der-Equality-Index-Report.pdf

- LRV 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas
Nr. 1494 „Dėl Valstybinės studijų,
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020
metų plėtros programos patvirtinimo“
(4 punkto 4.5 ir 5 punkto 5.5 papunkčiai)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=439448&p_query=&p_tr2=2
- LR švietimo ir mokslo ministro 2013
m. birželio 25 d. įsakymas Nr. V-579 Dėl
Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros 2013–2020 metų plėtros programos
2013–2015
metų
veiksmų
plano
patvirtinimo
(1.5 uždavinio 1.5.1 priemonės veiksmai:
1.5.1.1-1.5.1.5 ir 1.5.2 priemonės 1.5.2.1
veiksmas)
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

- skirtos įvairioms tikslinėms
grupėms, jei joms teikiamas
prioritetas nacionalinėse arba
regioninėse politikos programose,
priklausančių asmenų (pavyzdžiui,
profesiniame
mokyme
dalyvaujančio
jaunimo,
suaugusiųjų, į darbo rinką
grįžtančių
tėvų,
žemos
kvalifikacijos ir vyresnio amžiaus
darbuotojų, migrantų ir kitų
nepalankioje padėtyje esančioms
grupėms priklausančių asmenų,
ypač
neįgaliųjų)
gebėjimų
plėtojimui;

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Įvykdyta

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=452404&p_query=&p_tr2=2
- LRV 2013 m. rugsėjo 25 d nutarimas
Nr. 878 „Dėl Užimtumo didinimo 2014–
2020 metų programos, patvirtinimo“
(9.3, 9.4 punktai)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=456810&p_tr2=2
- LRS 2013 m. gruodžio 23 d.
nutarimas Nr. XII-745 „Dėl valstybinės
švietimo
2013–2022
m.
švietimo
strategijos patvirtinimo“
(13 punkto 13.4 papunktis ir 21 punkto
21.1-21.4 papunkčiai)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=463390&p_tr2=2

-

LRV 2013 m. rugsėjo 25 d nutarimas
Nr. 878 „Dėl Užimtumo didinimo 2014–
2020 metų programos, patvirtinimo“
(9.2 punktas)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=456810&p_tr2=2
- Jaunimo garantijų iniciatyvos
įgyvendinimo plano priemonės 2014–2020
m.
(1 priedas) 1.5 iniciatyva)
- LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2013 m. spalio 22 d įsakymas Nr.
A1-588 „Dėl socialinės įtrauktiems
didinimo 2014-2020 m. veiksmų plano
patvirtinimo“
(3 tikslo 3.1.1. punktas; 2 tikslo 2.2.1
punktas)
http://www.socialiniszemelapis.lt/index.php
?-790104930
- LRV 2014 m. vasario 26 d. nutarimas
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

(28) 10.4. Parengta nacionalinė arba
regioninė
strateginė
politikos
programa, skirta profesinio rengimo
ir mokymo sistemų kokybei ir

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Ne

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
Nr. 204 „Dėl Užimtumo didinimo 2014–
2020 metų programos įgyvendinimo
tarpinstitucinio
veiksmų
plano
patvirtinimo“
(2 tikslo, 2.1 uždavinio. 2.4.1 priemonė)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=466765&p_tr2=2

- skirtos plėsti galimybes mokytis
visą gyvenimą, be kita ko dedant
pastangas veiksmingai įgyvendinti
skaidrumo priemones (pavyzdžiui,
Europos kvalifikacijų sąrangą,
nacionalinę kvalifikacijų sąrangą,
Europos
profesinio
mokymo
kreditų
sistemą,
Europos
profesinio
mokymo
kokybės
užtikrinimo sistemą).

Ne

LRV 2013 m. rugsėjo 25 d nutarimas
Nr. 878 „Dėl Užimtumo didinimo 2014–
2020 metų programos, patvirtinimo“
(9.4 punktas)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=456810&p_tr2=2
- LRV 2014 m. vasario 26 d. nutarimas
Nr. 204 „Dėl Užimtumo didinimo 2014–
2020 metų programos įgyvendinimo
tarpinstitucinio
veiksmų
plano
patvirtinimo“
(2 tikslo, 2.3.1 priemonė)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=466765&p_tr2=2

- kuriomis siekiama didinti
švietimo ir mokymo aktualumą
darbo rinkai ir pritaikyti juos prie
nustatytų tikslinių grupių poreikių
(pavyzdžiui,
profesiniame
mokyme dalyvaujančio jaunimo,
suaugusiųjų, į darbo rinką
grįžtančių
tėvų,
žemos
kvalifikacijos ir vyresnio amžiaus
darbuotojų,
ypač
neįgaliųjų,
migrantų ir kitų nepalankioje
padėtyje esančių grupių).

Ne

-

Nustatyta nacionalinė arba regioninė
strateginė politikos programa, skirta
profesinio rengimo ir mokymo
sistemų kokybei ir veiksmingumui

Ne

-

LR švietimo ir mokslo ministro 2013
m. birželio 25 d. įsakymas Nr. V-579 „Dėl
Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros 2013–2020 metų plėtros programos
2013–2015
metų
veiksmų
plano
patvirtinimo“
(3.1. uždavinio 3.1.3 priemonės 3.1.3.13.1.3.5 veiksmai)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=452404&p_query=&p_tr2=2
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

veiksmingumui didinti
SESV 165 straipsnio.

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

laikantis

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Ne

-

Paaiškinimai

didinti laikantis SESV 165 straipsnio,
programa apima šias priemones:

(taikoma 9 VP prioriteto 1 IP)

(29) 11. Parengta valstybių narių
administracinio
veiksmingumo
stiprinimo
strateginė
politikos
programa,
įskaitant
viešojo
administravimo pertvarką.

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Įvykdyta
(EK sutinka su
sąlygos
išpildymu)

- profesinio rengimo ir mokymo
sistemų atitikties darbo rinkai
gerinimo
glaudžiai
bendradarbiaujant su atitinkamais
suinteresuotaisiais subjektais, taip
pat
pasitelkiant
gebėjimų
numatymą, mokymo programų
pritaikymą ir mokymosi darbo
vietoje sistemų gerinimą įvairiais
būdais;
- profesinio rengimo ir mokymo
kokybės ir patrauklumo didinimo
nustatant nacionalinį profesinio
rengimo ir mokymo kokybės
užtikrinimo metodą (pavyzdžiui,
pagal Europos profesinio mokymo
kokybės užtikrinimo orientacinė
sistemą)
ir
įgyvendinant
skaidrumo
ir
pripažinimo
priemones, pavyzdžiui, Europos
profesinio
mokymo
kreditų
sistemą.
Parengta ir įgyvendinama valstybės
narės
valdžios
institucijų
administracinio veiksmingumo ir
įgūdžių taikant šiuos elementus
stiprinimo strategija:

LRV 2014 m. vasario 26 d. nutarimas
Nr. 204 „Dėl Užimtumo didinimo 2014–
2020 metų programos įgyvendinimo
tarpinstitucinio
veiksmų
plano
patvirtinimo“
(visos 2 tikslo priemonės).
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=466765&p_tr2=2

Ne

Įvykdyta

-

LRV 2012 m. vasario 7 d. nutarimas
Nr. 171 „Dėl viešojo valdymo tobulinimo
2012–2020 metų programos patvirtinimo“
(toliau – Viešojo valdymo tobulinimo
2012–2020 m. programa)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=432505&p_query=&p_tr2=2
- LR vidaus reikalų ministro 2013 m.
gegužės 20 d. įsakymas Nr. 1V-438 „Dėl
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020
metų programos įgyvendinimo 2013–2015
metų veiksmų plano patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho

(taikoma 10 VP prioriteto 1 IP)
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Rengiama
Valstybės
tarnautojų
mokymo
strategija. Šią strategiją planuojama parengti ir
patvirtinti iki 2014 m.

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Įvykdymo kriterijai

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
wdoc_l?p_id=449337&p_query=&p_tr2=2

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

Įvykdyta

- numatyta plėtoti
valdymo sistemas;

kokybės

Įvykdyta

-

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

Įvykdyta

-

Viešojo valdymo tobulinimo 2012–
2020 m. programos 13.1.5 p.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=432505&p_query=&p_tr2=
2

Viešojo valdymo tobulinimo 2012–
2020 m. programos 13.1.2 p.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=432505&p_query=&p_tr2=
2
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Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m.
programa apima:
 esamos viešojo valdymo būklės analizę;
 viešojo valdymo tobulinimo strateginius
tikslus ir uždavinius, kurių bus siekiama viešojo
valdymo
būklės
vertinimais
pagrįstomis
teisinėmis, organizacinėmis (procedūrinėmis /
vadybinėmis) ir institucinėmis pertvarkos
priemonėmis;
 nuostatas dėl programos įgyvendinimo
koordinavimo ir stebėsenos mechanizmo;
 programos įgyvendinimo vertinimo kriterijus
(stebėsenos rodiklius) ir siekiamas jų reikšmes.
Įgyvendinant Viešojo valdymo tobulinimo 2012–
2020 m. programos nuostatas, bus siekiama
užtikrinti viešojo valdymo institucijų veiklos
kokybės vertinimą ir išryškinti jos svarbą
viešajame valdyme. Tuo tikslu planuojama
skatinti viešojo valdymo institucijas taikyti
kokybės vadybos metodus, skleisti gerąją
tarptautinę ir nacionalinę patirtį kokybės vadybos
metodų taikymo srityje. Poreikiai, susiję su
kokybės vadybos metodų taikymu, pagrįsti
Kokybės vadybos metodų diegimo viešojo
administravimo institucijose stebėsenos, kurią
vykdo Vidaus reikalų ministerija, rezultatais.
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m.
programoje numatyti kryptingi siekiai mažinti
reglamentavimą ir gerinti teisės aktų kokybę.
Siekiant šių tikslų, numatoma tobulinti teisėkūros
procesą, į jį kuo labiau įtraukiant visuomenę. Taip
pat numatoma vertinti naujo reglamentavimo

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Paaiškinimai

tikslingumą, supaprastinti ir konsoliduoti teisės
aktus, vykdyti reguliavimo tinkamumo patikras,
vertinti ir mažinti administracinę ir kitą
reguliavimo naštą, tenkančią asmenims ir verslui.
Yra patvirtinta Administracinės naštos piliečiams
ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo
metodika (LRV 2011 m. vasario 23 d. nutarimas
Nr. 213 (Žin., 2011, Nr. 24-1163) ir parengtas jos
taikymo
praktinis
vadovas
(http://vakokybe.vrm.lt/lt/Administracine_nasta)
Taip pat yra patvirtinta Administracinės naštos
ūkio subjektams nustatymo metodika (LRV 2012
m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 4 (Žin., 2012, Nr. 8264).
2013 m. liepos 1 d. įsigaliojo Administracinės
naštos mažinimo įstatymas Nr. XI-2386 (Žin.,
2012, Nr. 136-6957), kuriuo siekiama užtikrinti
darnų administracinės naštos mažinimo procesą,
administracinės naštos stebėseną, ypač nepagrįstos
administracinės naštos mažinimą. Įstatyme
numatyti administracinės naštos mažinimo
principai, priemonės, taip pat numatytas
administracinės
naštos
mažinimo
planų
parengimas, reglamentuota geresnio reguliavimo
priežiūros komisijos veikla ir kt.
Vadovaujantis LRV 2003 m. vasario 26 d.
nutarimo Nr. 276 „Dėl numatomo teisinio
reguliavimo poveikio vertinimo metodikos
patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 23-975; 2012,
Nr. 124-6234), nuostatomis yra atliekamas teisinio
reguliavimo poveikio vertinimas, sudaromi
atitinkamų
metų
prioritetinių
teisėkūros
iniciatyvų, kurioms turi būti taikomas išplėstinis
poveikio vertinimas, sąrašai ir kt. 2013 m.
balandžio 17 d. LRV nutarimu Nr. 335 (Žin.,
2013, Nr. 42-2066) patvirtintas 2013 m.
prioritetinių teisėkūros iniciatyvų sąrašas, kuriame
numatyta atlikti 14-os iniciatyvų poveikio
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Paaiškinimai

vertinimus.
- numatyta rengti ir įgyvendinti
žmogiškųjų išteklių strategijas ir
politiką,
kuriomis
šalinamos
nustatytos pagrindinės spragos
šioje srityje;

Įvykdyta

-

- numatyta ugdyti įgūdžius visais
valdžios institucijų profesinės
hierarchijos lygmenimis;

Įvykdyta

-

- numatyta parengti stebėsenos ir
vertinimo procedūras ir priemones.

Įvykdyta

-

Viešojo valdymo tobulinimo 2012–
2020 m. programos 13.3.1, 13.3.2 ir 13.3.3
p.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=432505&p_query=&p_tr2=
2

Viešojo valdymo tobulinimo 2012–
2020 m. programos 13.3.3 p.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=432505&p_query=&p_tr2=
2

Viešojo valdymo tobulinimo 2012–
2020 m. programos 11.1.2 ir 13.2.2 p.
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Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m.
programoje numatyta valstybės tarnybą orientuoti
į veiklos rezultatus, didinti jos lankstumą ir
kompetencijas, planuojama tobulinti valstybės
tarnautojų atrankos sistemą, tobulinti karjeros
plėtros ir darbo užmokesčio sistemas, diegti
kompetencijų modelį. Taip pat šioje programoje
nustatyti svarbiausieji poreikiai ir spragos
valstybės tarnybos srityje.
Valstybės
tarnybos
departamentas,
kuris
atsakingas už Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamus projektus valstybės tarnybos
politikos stiprinimo srityje (kompetencijų modelio
sukūrimas, pareigybių katalogo sukūrimas, t. t.),
įgyvendina strateginio veiklos plano programą
„Valstybės tarnybos politikos įgyvendinimas ir
valdymo sistemos tobulinimas“, plėtoja ir
įgyvendina žmogiškųjų išteklių strategijų ir
politikų mechanizmus.
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m.
programoje yra numatyta stiprinti valstybės
tarnautojų lyderystės, analitinio ir strateginio
mąstymo kompetencijas.
Šiuo metu yra įgyvendinama Valstybės tarnautojų
mokymo 2011–2013 metų strategija. Jos
įgyvendinimą koordinuoja ir stebėseną atlieka
Valstybės tarnybos departamentas.
Rengiama
Valstybės
tarnautojų
mokymo
strategija. Šioje strategijoje bus numatyti
prioritetiniai valstybės tarnautojų mokymo tikslai
ir prioritetinės valstybės tarnautojų mokymo
grupės. Valstybės tarnautojų mokymo strategiją
planuojama parengti ir patvirtinti iki 2014 m.
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m.
programoje numatytos nuostatos dėl šios

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

53

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=432505&p_query=&p_tr2=
2

Paaiškinimai

programos įgyvendinimo koordinavimo ir
stebėsenos mechanizmo. Taip pat nustatyti viešojo
valdymo
pokyčius
vertinantys
kriterijai
(stebėsenos rodikliai) ir siektinos jų reikšmės.
Programos įgyvendinimo priežiūrą turėtų atlikti
vidaus reikalų ministro sudarytas programos
įgyvendinimo stebėsenos komitetas.
Įgyvendinant Viešojo valdymo tobulinimo 2012–
2020 m. programos nuostatas, yra kuriama viešojo
administravimo sistemos stebėsenos sistema, taip
pat numatoma sukurti 2014–2020 metų
nacionalinės pažangos programos stebėsnos
mechanizmą, vertinti viešojo valdymo institucijų
veiklos rezultatus ir gebėjimus, užtikrinti
nuolatinę paslaugų kokybės stebėseną ir
vertinimą.
Rengiamoje Valstybės tarnautojų mokymo
strategijoje bus nustatyti šios strategijos tikslų ir
uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai.
Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo
tvarkos apraše, Valstybės tarnautojų kvalifikacinių
klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės
veiklos vertinimo taisyklėse nustatytos procedūros
ir įrankiai, kuriais remiantis yra vykdoma
stebėsena.

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

1. Yra administracinių gebėjimų
įgyvendinti ir taikyti Sąjungos
kovos su diskriminacija teisės aktus
ir politiką ESI fondų srityje.

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai
Įvykdyta

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Bendrosios ex ante sąlygos
Įvykdyta
- LR lygių galimybių įstatymas, 2003 m.

Pagal institucinę ir teisinę valstybių
narių sistemą nustatyta tvarka, kuria
užtikrinamas subjektų, atsakingų už
vienodo požiūrio taikymo visiems
asmenims skatinimą, dalyvavimas
rengiant ir įgyvendinant programas,
įskaitant
konsultacijų
lygybės
klausimais teikimą vykdant su ESI
fondais susijusią veiklą;

lapkričio 18 d. Nr. IX-1826
II-IV skirsniai
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=454179
- LRV 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimas
Nr.
1281
„Dėl
Nediskriminavimo
skatinimo tarpinstitucinio veiklos plano
patvirtinimo“
II ir III skirsniai
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=435136
- LRS 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu
Nr. IX-1827 „Dėl moterų ir vyrų lygių
galimybių
kontrolieriaus
tarnybos
pavadinimo pakeitimo ir lygių galimybių
kontrolieriaus
tarnybos
nuostatų
patvirtinimo“
II skyrius
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=221755
- LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2012 m. sausio 11 d. įsakymas Nr.
A1-12 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 1
prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir
socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-01-K
priemonės ,,Diskriminacijos mažinimas ir
socialinių problemų prevencija darbo
rinkoje“ projektų finansavimo sąlygų
aprašo patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=417029
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

2. Yra administracinių gebėjimų
įgyvendinti ir taikyti Sąjungos lyčių
lygybės teisės aktus ir politiką ESI
fondų srityje.

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdyta
(EK sutinka su
sąlygos
išpildymu)

valdant ir kontroliuojant ESI fondus,
dalyvaujančių institucijų darbuotojų
mokymo
Sąjungos
kovos
su
diskriminacija teisės aktų ir politikos
srityse tvarka;

Įvykdyta

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
- Paslaugų teikimo sutartis „Dėl Europos
Sąjungos
struktūrinius
fondus
administruojančių valstybės tarnautojų ir
darbuotojų
ir
socialinių-ekonominių
partnerių kvalifikacijos kėlimo Lietuvoje
paslaugų“.

Pagal institucinę ir teisinę valstybių
narių sistemą nustatyta tvarka, kuria
užtikrinamas už lyčių lygybę atsakingų
subjektų dalyvavimas rengiant ir
įgyvendinant programas, įskaitant
konsultacijų lyčių lygybės klausimais
teikimą vykdant su ESI fondais
susijusią veiklą;

Įvykdyta

-

valdant ir kontroliuojant ESI fondus
dalyvaujančių institucijų darbuotojų
mokymo Sąjungos lyčių lygybės teisės
aktų ir politikos, taip pat lyčių aspekto
integravimo srityse tvarka;

Įvykdyta

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Tarybos Reglamentas (EB) Nr.
1083/2006, 2006 m. liepos 11 d. nustatantis
bendrąsias
nuostatas
dėl
Europos
regioninės
plėtros
fondo,
Europos
socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei
panaikinantis Reglamentą (EB) Nr.
1260/1999 16 str.
http://eurex.europa.eu/LexUriServ/LexUriS
erv.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:LT:P
DF
- LR finansų ministro 2012 m. vasario
27 d. įsakymas Nr. 1K-068 ,,Dėl finansų
ministro 2008 m. balandžio 15 d. įsakymo
nr. 1K-138 „Dėl horizontaliųjų prioritetų
įgyvendinimo priežiūros darbo grupės
sudarymo“ pakeitimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=419257&p_query=&p_tr2=2

-

LRV 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas
Nr. 530 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų
lygių
galimybių
2010-2014
metų
programos patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=372298&p_tr2=2
- LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2010 m. liepos 7 d. Nr. A1-323
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Nors
atskira
strategija
dėl
mokymų
nediskriminavimo klausimais valdymo ir kontrolės
sistemos institucijų darbuotojams nėra parengta ir
patvirtinta, tokie mokymai 2014-2020 m.
programavimo laikotarpiu bus organizuojami
pagal paslaugų teikimo sutartį “Dėl Europos
Sąjungos struktūrinius fondus administruojančių
valstybės tarnautojų ir darbuotojų ir socialiniųekonominių partnerių kvalifikacijos kėlimo
Lietuvoje paslaugų”
Ši sutartis pateikta EK atskirai el. paštu.

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

3. Yra administracinių gebėjimų
įgyvendinti ir taikyti Jungtinių
Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją
(JT neįgaliųjų teisių konvencija)
ESI fondų srityje pagal Tarybos
sprendimą 2010/48/EB8

4. Nustatyta veiksmingo Sąjungos
8

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdyta
(EK sutinka su
sąlygos
išpildymu)

Įvykdyta

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Įvykdymo kriterijai

Pagal institucinę ir teisinę valstybių
narių sistemą nustatyta tvarka, kuria
užtikrinamas už neįgaliųjų teisių
apsaugą atsakingų subjektų arba
neįgaliesiems
atstovaujančių
organizacijų
ir
kitų
susijusių
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas
rengiant ir įgyvendinant programas;
valdant ir kontroliuojant ESI fondus
dalyvaujančių institucijų darbuotojų
mokymo taikytinų Sąjungos ir
nacionalinės teisės aktų dėl negalios
ir susijusios politikos, įskaitant
prieinamumą ir Jungtinių Tautų
neįgaliųjų teisių konvencijos praktinį
taikymą, kaip atspindėta Sąjungos ir
nacionalinės teisės aktuose, srityse
tvarka;
JT neįgaliųjų teisių konvencijos
9 straipsnio įgyvendinimo stebėjimo
užtikrinimo tvarka ESI fondų atveju
rengiant ir įgyvendinant programas.

Veiksmingo

Sąjungos

viešųjų

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
„Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių
galimybių 2010–2014 metų programos
įgyvendinimo
priemonių
plano
patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=378165

Įvykdyta

LRV 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimas
Nr. 1739 „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų
teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus
protokolo įgyvendinimo“
(1-4 punktai)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=388475&p_query=&p_tr2=

Įvykdyta

-

LRV 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimas
Nr. 1408 Dėl Nacionalinės neįgaliųjų
socialinės integracijos 2013–2019 metų
programos patvirtinimo“
(17 punktas)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=437985&p_query=&p_tr2=2

Įvykdyta

-

LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr.
A1-43 patvirtintas Nacionalinės neįgaliųjų
socialinės integracijos 2013-2019 metų
programos
įgyvendinimo
2013-2015
metais priemonių planas
(1.1.7.; 1.3.1.; 1.3.2.; 4.2.1; 4.2.2
priemonės)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=442790&p_query=&p_tr2=2

Įvykdyta

-

-

LR viešųjų pirkimų įstatymas, 1996 m.

Tarybos sprendimas 2009/26/EB dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 23, 2010 1 27, p. 35).
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

viešųjų pirkimų teisės taikymo ESI
fondų srityje tvarka.

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai
(EK sutinka su
sąlygos
išpildymu)

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

pirkimų taisyklių taikymo naudojant
tinkamus mechanizmus tvarka;

Skaidrios
sutarčių
sudarymo
procedūros užtikrinimo tvarka;

Įvykdyta

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=442231
- Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2011 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1S190 “ Perkančiųjų organizacijų veiklos,
susijusios su viešųjų pirkimų procedūrų
vykdymu, tikrinimo taisyklės“
http://www.vpt.lt/vpt/uploaded/2012/ukio_s
ubjektu/PO_TIKRINIMO_TAISYKLES_1
S-190.pdf
- Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2011 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1S189 buvo patvirtintos Viešųjų pirkimų
vertinimų atlikimo ir jų rezultatų
įforminimo taisyklės
http://www.vpt.lt/vpt/uploaded/2012/ukio_s
ubjektu/PO_VERTINIMO_TAISYKLES_1
S-189.pdf

-

Viešųjų pirkimų tarnyba rengia gaires
ir
vadovus
potencialiems
paramos
gavėjams ir VKS institucijoms. Nuorodos į
rekomendacijas ir gaires yra skelbiamos
VPT tinklapyje
http://www.vpt.lt/rtmp8/dtd/index.php?pid=
121189211185&cid=121189211485&sid=1
&lan=LT
- Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2011 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1S174 „Dėl perkančiųjų organizacijų viešųjų
pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės
rekomendacijų“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=415156&p_query=&p_tr2=2
- Neperkančiųjų organizacijų pirkimų
vadovas ES paramos tinklapyje
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/f
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
ailai/Leidiniai2007-2013/NPO.pdf
- Taip pat yra parengtos pavyzdinės
Perkančiųjų organizacijų supaprastintų
viešųjų pirkimų taisyklės.
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=su
paprastint%C5%B3%20pirkim%C5%B3%
20taisykl%C4%97s&source=web&cd=6&c
ad=rja&ved=0CF4QFjAF&url=http%3A%
2F%2Fwww.vpt.lt%2Fadmin%2Fuploaded
%2FSuppirkimotaisykliuproj3suturiniu.doc
&ei=exKBUaKYCav4ATj2oCIBw&usg=AFQjCNElQlz_pFPDjrRmCY2EjtUgF8YZA&bvm=bv.4
5921128,d.Yms

Įgyvendinant ESI fondų paramą
dalyvaujančių darbuotojų mokymo ir
informavimo tvarka;

Įvykdyta

-

Administracinių gebėjimų įgyvendinti
ir taikyti Sąjungos viešųjų pirkimų
taisykles užtikrinimo tvarka.

Įvykdyta

-

Paslaugų teikimo sutartis „Dėl Europos
Sąjungos
struktūrinius
fondus
administruojančių valstybės tarnautojų ir
darbuotojų
ir
socialinių-ekonominių
partnerių kvalifikacijos kėlimo Lietuvoje
paslaugų“.

Gairės ir rekomendacijos dėl viešųjų
pirkimų organizavimo ir vykdymo
http://www.vpt.lt/rtmp8/dtd/index.php?pid
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Mokymai viešųjų pirkimų srityje 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu organizuojami pagal
paslaugų teikimo sutartį „Dėl Europos Sąjungos
struktūrinius fondus administruojančių valstybės
tarnautojų ir darbuotojų ir socialinių ekonominių
partnerių
kvalifikacijos
kėlimo
Lietuvoje
paslaugų“. Taip pat yra rengiami mokymai
Viešųjų pirkimų tarnybos tarnautojams.
Tai yra centralizuotos mokymų programos,
sudarytos pagal vadovaujančiosios institucijos
parengtą sistemai reikalingų kompetencijų aprašą
(žemėlapį), kuriame detalizuotos kompetencijos
pagal atskiras temas priklausomai nuo institucijos
tipo ir darbuotojo lygio (pradedantysis, pažengęs,
vadovas), dalis.
Apsikeitimas informacija ir rekomendacijų dėl
viešųjų pirkimų vykdymo sklaida yra vykdoma
per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą
(CVP IS), ES paramos tinklapį, siunčiant el.
laiškus
Viešųjų pirkimų tarnyba yra viešųjų pirkimų
politiką įgyvendinanti ir prižiūrinti, kaip laikomasi
Viešųjų pirkimų įstatymo (suderinto su ES
direktyvomis) ir su jo įgyvendinimu susijusių

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

5. Nustatyta veiksmingo Sąjungos
valstybės pagalbos teisės taikymo
ESI fondų srityje tvarka.

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdyta

Įvykdymo kriterijai

Veiksmingo Sąjungos valstybės
pagalbos taisyklių taikymo tvarka;

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Įvykdyta

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
=121189211185&cid=121189211485&sid
=1&lan=LT.

-

LRV 2004 m. rugsėjo 6 d. nutarimas
Nr. 1136 Dėl Valstybės pagalbos projektų
ekspertizės
atlikimo,
išvadų
ir
rekomendacijų teikimo valstybės pagalbos
teikėjams, valstybės pagalbos pranešimų
ir kitos informacijos, susijusios su
valstybės pagalba, pateikimo Europos
Komisijai ir kitoms suinteresuotoms
institucijoms taisyklių patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=352916&p_query=&p_tr2
=2
- LR konkurencijos įstatymas
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.s
howdoc_l?p_id=465354)
- LRV 2007 m. spalio 17 d. nutarimas
Nr. 1139 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
Lietuvos 2007–2013 metų Europos
Sąjungos
struktūrinės
paramos
panaudojimo strategiją ir veiksmų
programas“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=430961
- LRV 2007 m. gruodžio 19 d.
nutarimas Nr. 1443 „Dėl Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių
patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh

(EK sutinka su
sąlygos
išpildymu)

59

Paaiškinimai

teisės aktų, valstybės biudžetinė įstaiga.
Viešųjų pirkimų tarnyba ir vadovaujanti institucija
rengia ir viešai skelbia gaires ir rekomendacijas
dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo
http://www.vpt.lt/rtmp8/dtd/index.php?pid=12118
9211185&cid=121189211485&sid=1&lan=LT.
Pagal poreikį institucijoms yra užtikrinama
ekspertų pagalba.
Konkretūs paaiškinimai EK pateikti su papildoma
medžiaga.

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

60

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
owdoc_l?p_id=424750
- Rekomendacijos dėl valstybės
pagalbos taikymo
http://www.esparama.lt/c/document_librar
y/get_file?uuid=3931cad2-771c-464c93ce-0eb47f86b966&groupId=10157
- LRV 2005 m. gegužės 30 d.
nutarimas Nr. 590 „Dėl Finansinės
paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos
pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į
Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą
taisyklių patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=456061&p_tr2=2
- LR finansų ministro 2012 m.
gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1K-436 „Dėl
Europos Sąjungos struktūrinės paramos
grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo
ir grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos
rengimo taisyklių patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=440586
- LRV 2005 m. sausio 19 d. nutarimas
Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos
registro
įsteigimo,
jo
nuostatų
patvirtinimo
ir
veiklos
pradžios
nustatymo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=321906&p_query=&p_tr2
=2
- Konkurencijos tarybos nutarimu
patvirtintos „Suteiktos valstybės pagalbos
registravimo taisyklės“
http://kt.gov.lt/index.php?show=nutlrv_vi
ew&nut_id=899
- Konkurencijos taryba yra parengusi

Paaiškinimai

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Įgyvendinant ESI fondų paramą
dalyvaujančių darbuotojų mokymo ir
informavimo tvarka;

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Įvykdyta

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
Valstybės pagalbos vadovą
http://kt.gov.lt/index.php?show=vp_vadov
as

-

Paslaugų teikimo sutartis „Dėl
Europos Sąjungos struktūrinius fondus
administruojančių valstybės tarnautojų ir
darbuotojų
ir
socialinių-ekonominių
partnerių kvalifikacijos kėlimo Lietuvoje
paslaugų“.
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Valstybės pagalbos mokymai 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu organizuojami pagal
paslaugų teikimo sutartį „Dėl Europos Sąjungos
struktūrinius fondus administruojančių valstybės
tarnautojų ir darbuotojų ir socialinių-ekonominių
partnerių
kvalifikacijos
kėlimo
Lietuvoje
paslaugų“.
Tai yra centralizuotos mokymų programos,
sudarytos pagal vadovaujančiosios institucijos
parengtą sistemai reikalingų kompetencijų aprašą
(žemėlapį), kuriame detalizuotos kompetencijos
pagal atskiras temas priklausomai nuo institucijos
tipo ir darbuotojo lygio (pradedantysis, pažengęs,
vadovas), dalis.
Pažymime, kad vadovaujančioji institucija nuolat
organizuoja ir papildomus valstybės pagalbos
mokymus institucijos, siekdamos, kad jos didintų
kvalifikacija valstybės pagalbos srityje, pvz.:
- 2010 m. birželio 2-3 d. VI Veiksmų programų
valdymo departamente organizavo mokymus
institucijoms valstybės pagalbos klausimais.
- 2011 m. lapkričio 7-9 d. VI suorganizavo 3 dienų
valstybės pagalbos mokymus institucijoms.
- 2012 m. balandžio mėnesį VI suorganizavo 3
dienų valstybės pagalbos mokymus institucijoms.
Vadovaujančioji institucija, siekdama toliau
užtikrinti ES struktūrinę paramą administruojančių
darbuotojų žinių aktualumą valstybės pagalbos
srityje, 2014 m. kovo 3 d. organizuoja mokymus
visoms tarpinėms institucijoms, kuriuos ves
Konkurencijos tarybos atstovai. Pirmieji šio
laikotarpio mokymai skirti supažindinti su naujais
reglamentais ir gairėmis valstybės pagalbos srityje
bei atsakyti į konkrečius iš ES fondų paramą
administruojančių institucijų surinktus klausimus.

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Administracinių
įgyvendinti ir taikyti
valstybės
pagalbos
užtikrinimo tvarka.

6. Nustatyta veiksmingo Sąjungos
aplinkos apsaugos teisės aktų,
susijusių su PAV ir SPAV, taikymo
tvarka.

9
10

Dalinai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

gebėjimų
Sąjungos
taisykles

Įvykdyta

-

Veiksmingo Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2011/92/ES9
(PAV) ir Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2001/42/EB10
(SPAV) direktyvų taikymo tvarka;

Įvykdyta

PAV direktyva
- Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=453920
- LRV Nr. 900 ,,Dėl įgaliojimų Aplinkos
ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms
suteikimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh

1999 m. kovo 23 d. Nr. VIII-1099 LR
konkurencijos įstatymo (45 str.)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.s
howdoc_l?p_id=421825

Paaiškinimai

Antrojo valstybės pagalbos mokymų rato, kuris
taip pat numatytas 2014 m. vadovaujančioji
institucija planuoja detaliau nagrinėti specifines
viešosios intervencijos sritis (energetika, verslas,
moksliniai tyrimai ir pan.), grupuojant juose
dalyvaujančias institucijas pagal administruojamas
priemones.
Be to, Konkurencijos taryba vykdo mokymus
valstybės pagalbos teikėjams ir valstybės pagalbą
administruojančioms institucijoms naujai priimtų
valstybės pagalbos teikimą reglamentuojančių
teisės aktų pagrindu. Mokymų intensyvumas
priklauso nuo Konkurencijos tarybos finansinių ir
žmogiškųjų išteklių bei institucijų pageidavimų.
Konkurencijos
taryba
yra
koordinuojanti
institucija valstybės pagalbos, kuriai taikomos
Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklės,
klausimais. Konkurencijos taryba Vyriausybės
nustatyta tvarka taip pat atlieka valstybės pagalbos
projektų ekspertizę, teikia valstybės pagalbos
teikėjams išvadas ir rekomendacijas, kaupia
informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą
Lietuvos ūkio subjektams ir teikia ją Europos
Komisijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms.

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 26, 2012 1 28, p. 1).
2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (OL L 197, 2001 7 21, p. 30).
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

63

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
owdoc_l?p_id=407047
- LR aplinkos ministro 2006 m. birželio
23 d. įsakymas Nr. D1-311 „Dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo
Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose
institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=279856&p_tr2=2
- LR aplinkos ministro 2005 m. gruodžio
30 d. įsakymas Nr. D1-665 „Dėl
planuojamos ūkinės veiklos atrankos
metodinių nurodymų patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=269192&p_tr2=2
- LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15
d. įsakymas Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės
informavimo ir dalyvavimo planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos aprašo patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=260212&p_tr2=2
- LR aplinkos ministro 2005 m. gruodžio
23 d. įsakymas Nr. D1-636 „Dėl poveikio
aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos
rengimo nuostatų patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=269471&p_tr2=2
- LR aplinkos ministro 2000 m. liepos 17
d. įsakymas Nr. 305 ,,Dėl planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
atlikimo kokybės įvertinimo atmintinės
patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=106281&p_tr2=2
- LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės

Paaiškinimai

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

64

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
22 d. įsakymas Nr. D1-255 „Dėl Planų ar
programų ir planuojamos ūkinės veiklos
įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar
potencialioms ,,Natura 2000“ teritorijoms
reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=277087&p_tr2=2
- LR saugomų teritorijų įstatymas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=453954
- Visuomenės sveikatos priežiūros
įstatymas (25 straipsnis; 38 straipsnis)
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=454088
- LR branduolinės energijos įstatymas
(7 straipsnio 2 dalies 3 punktas; 11
straipsnis;
25 straipsnio 3 dalis)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=445753
- LR nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymas (23 straipsnio 2 dalis)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=453595
- LRV 2010 m. spalio 13 d. nutarimas
,,Dėl 1998 m. liepos 24 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 926
,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos
ministerijos
nuostatų
patvirtinimo" pakeitimo"
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=383404
- LR sveikatos apsaugos ministro 2011
m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. V-474 „Dėl
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės

Paaiškinimai

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE
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Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo atlikimo atvejų
nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir
įgaliojimų suteikimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=399458&p_tr2=2
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento
prie
Vidaus
reikalų
ministerijos direktoriaus gruodžio 13 d.
įsakymas Nr. 1-351 ,,Dėl Planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
programų ir ataskaitų derinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=415639&p_tr2=2
- Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymas
2006-08-22 Nr. Į-391 ,,Dėl Planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
subjekto funkcijų atlikimo Kultūros
paveldo departamente prie Kultūros
ministerijos“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=281826&p_tr2=2
- LRV nutarimas Nr. 198 ,,Dėl
informacijos apie aplinką Lietuvos
Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (22.7 punktas)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=250678&p_tr2=2
- LR 1991 m. Konvencijos dėl poveikio
aplinkai
vertinimo
tarpvalstybiniame
kontekste ratifikavimo įstatymas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=88869&p_query=&p_tr2=
- Konvencija dėl poveikio aplinkai

Paaiškinimai

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
vertinimo tarpvalstybiniame kontekste
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=89159&p_query=&p_tr2=
- LR konvencijos dėl teisės gauti
informaciją,
visuomenės
dalyvavimo
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į
teismus aplinkos klausimais ratifikavimo
įstatymas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=145529&p_tr2=2
- Konvencija dėl teisės gauti informaciją,
visuomenės
dalyvavimo
priimant
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus
aplinkos
klausimais
http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=res
ults&aktoid=3FF8807A-0AFF-49FC9C3E-DC6FCA169879
SPAV direktyva

-

Aplinkos apsaugos įstatymas (1
straipsnio 17 dalis ir 27 straipsnis)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=449517&p_tr2=2
- LRV Nr. 967 ,,Dėl Planų ir programų
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=397758
- LR aplinkos ministro 2004 m.
rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. D1-456 ,,Dėl
planų ir programų atrankos dėl strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=240961&p_tr2=2
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

67

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
- LR aplinkos ministro 2004 m.
rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. D1-455 ,,Dėl
Visuomenės dalyvavimo planų ir programų
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
procedūrose bei vertinimo subjektų ir
Europos
Sąjungos
valstybių
narių
informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=240949&p_tr2=2
- LRV nutarimas Nr. 1079 „Dėl
visuomenės informavimo ir dalyvavimo
teritorijų planavimo procese nuostatų
patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=430446
- LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės
22 d. įsakymas Nr. D1-255 „Dėl Planų ar
programų ir planuojamos ūkinės veiklos
įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar
potencialioms ,,Natura 2000“ teritorijoms
reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=277087&p_tr2=2
- 1991 m. Konvencijos dėl poveikio
aplinkai
vertinimo
tarpvalstybiniame
kontekste Strateginio aplinkos vertinimo
protokolas
ratifikuotas
Lietuvos
Respublikos Seimo 2010 m. lapkričio 12 d.
įstatymu Nr. XI-1113 ,,Dėl 1991 m.
Konvencijos
dėl
poveikio
aplinkai
vertinimo tarpvalstybiniame kontekste
pirmojo ir antrojo pakeitimų ir 1991 m.
Konvencijos
dėl
poveikio
aplinkai
vertinimo tarpvalstybiniame kontekste
Strateginio aplinkos vertinimo protokolo
ratifikavimo“

Paaiškinimai

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

PAV
ir
SPAV
direktyvas
įgyvendinančių darbuotojų mokymo
ir informavimo tvarka;

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Įvykdyta

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=386327&p_tr2=2
Už
PAV
ir
SPAV
direktyvas
įgyvendinančių darbuotojų mokymą ir
informavimą atsakingas LR aplinkos
ministerijos
Taršos
prevencijos
departamento Poveikio aplinkai vertinimo
skyrius:
- LR aplinkos ministerijos Taršos
prevencijos
departamento
Poveikio
aplinkai vertinimo skyriaus nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. vasario 2 d. įsakymu Nr.
D1-92,
(5.13
p.
ir
5.15
p.)
http://www.am.lt/VI/index.php#a/9882
Aplinkos apsaugos agentūra PAV ir SPAV
direktyvas įgyvendinantiems darbuotojams
teikia reikiamus duomenis ir informaciją:
- Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr.
D1-385
(10.6.8
p.)
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=db7586
82-f547-4c48-9062-99f64eb9ff94

Pakankamų administracinių gebėjimų
užtikrinimo tvarka.

Ne

-

LRV nutarimas Nr. 900 ,,Dėl
įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir jai
pavaldžioms institucijoms suteikimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=407047
- LR aplinkos ministerijos nuostatų,
patvirtintų 2010 m. spalio 13 d. LR
Vyriausybės nutarimu Nr. 1473 (8.1.6 p.,
8.1.7 p., 8.2.1 p.)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=383848&p_tr2=2
- Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų,
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Paaiškinimai

Papildomai norime informuoti, kad 2013–2014 m.
pirmąjį pusmetį numatomas įgyvendinti Jaspers
projektas „Pagalba AM, AAA ir kitoms
aplinkosaugos institucijoms, dalyvaujančioms
PAV/SPAV procesuose, siekiant užtikrinti ex ante
sąlygų įgyvendinimą. Projekto metu bus pateikta
rekomendacijos,
instituciniams
gebėjimams
stiprinti įvairiuose sektoriuose, įgyvendinant PAV
ir SPAV direktyvų reikalavimus, taip pat vykdomi
mokymai (pagal gerosios praktikos pavyzdžius).
Šio projekto rezultatai, taip pat palengvins
Lietuvos institucijoms informacijos gavimą,
teikiant informaciją per Jaspers tinklo platformą,
EB ENEA platformą ir kitus tinklus, taip
užtikrinant informacijos sklaidą ir keitimąsi
aktualia informacija“.

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

7. Nustatytas statistinis pagrindas,
reikalingas
programų
veiksmingumo
ir
poveikio
vertinimams atlikti.
Nustatyta rezultato rodiklių sistema,
reikalinga norint atrinkti veiklas,
kurios veiksmingiausiai prisideda
prie pageidaujamų rezultatų, stebėti
pažangą siekiant rezultatų ir atlikti
poveikio vertinimą.

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Ne

–

Įvykdymo kriterijai

Nustatyta
statistinių
duomenų
surinkimo laiku ir apdorojimo tvarka,
apimanti šiuos elementus:
- nustatyti šaltiniai ir priemonės
statistiniam duomenų patvirtinimui
užtikrinti;

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Įvykdyta

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr.
D1-385 (10.3.7 p.),
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
wdoc_l?p_id=238313&p_tr2=2
- Alytaus,
Kauno,
Klaipėdos,
Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Utenos,
Vilniaus RAAD nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. D1-55
(11.2.5 p., 11.2.6 p.),
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=391696&p_tr2=2

-

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programa.
- Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos ES struktūrinės paramos
valdymo departamento Procedūrų vadovo
XXI
skyrius
„Veiksmų
programos
įgyvendinimo
stebėsenos
rodiklių
priežiūros procedūra“, 2014 m. balandžio
22 d.
- Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos ES struktūrinės paramos
valdymo departamento Procedūrų vadovo
XII skyrius „Metinių ir galutinės veiksmų
programos įgyvendinimo ataskaitų rengimo
ir teikimo procedūra“, 2014 m. balandžio
23 d.
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Veiksmų programoje kiekvieno konkretaus
uždavinio ir (arba) investicinio prioriteto
įgyvendinimo stebėsenai atlikti yra nustatyti
rezultato ir produkto rodikliai. Už šių stebėsenos
rodiklių pasiekimą yra atsakingos ministerijos,
administruojančios konkrečius uždavinius ir (arba)
investicinius prioritetus. Siekiant užtikrinti
statistinį duomenų apie šių rodiklių pasiekimus
patikimumą, veiksmų programoje prie kiekvieno
stebėsenos rodiklio yra nurodytas konkretus
duomenų šaltinis ir atsikaitymo periodiškumas.
Remiantis vadovaujančiosios institucijos
parengtomis rekomendacijomis, ministerijos,
teikdamos pasiūlymus dėl konkrečių stebėsenos
rodiklių nustatymo veiksmų programoje, taip pat
parengė pasiūlytų stebėsenos rodiklių aprašymus,
kuriuose pateikiami kiekvieno stebėsenos rodiklio
pasirinkimo argumentai, pagrindžiantys rodiklio
tinkamumą numatytos intervencijos įgyvendinimo
stebesenai, bei siektinos reikšmės apskaičiavimo
principai, kuriais remiantis veiksmų programos
įgyvendinimo metu galima būtų vykdyti

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Paaiškinimai

integruotą skirtų lėšų ir rodiklio pažangos
stebėseną.
Minėtų aprašymų pagrindu, bus parengti
detalūs visų veiksmų programoje nustatytų
stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai, skirti
pareiškėjams ir projektų vykdytojams, kuriuose
bus detalizuota kiekvieno stebėsenos rodiklio
skaičiavimo metodika. Stebėsenos rodiklių
skaičiavimo aprašų tvarka yra nustatyta ne tik
Procedūrų vadove (XXI skyriuje), bet taip pat
Veiksmų programos administravimo taisyklių
projekte bei Stebėsenos rodiklių nustatymo ir
skaičiavimo taisyklių projekte, kuriame nurodyti
visiems stebėsenos rodikliams bendri reikalavimai
dėl duomenų surinkimo ir apdorojimo.
Tais atvejais, kai informacija apie stebėsenos
rodiklių pasiekimus renkama iš projekto
vykdytojų, bus užtikrinta, kad duomenys būtų
renkami iš visų projektų apie visus juose
dalyvaujančius asmenis ar subjektus. Atitinkamos
nuostatos dėl projektų atrankos ir administravimo
procedūrų bei dokumentų formų yra įtrauktos ne
tik į Procedūrų vadovą (XXI skyrių), bet taip pat
numatytos Projektų finansavimo ir administravimo
taisyklių bei Stebėsenos rodiklių nustatymo ir
skaičiavimo taisyklių projektuose.
Tais atvejais, kai informacija apie stebėsenos
rodiklių pasiekimus renkama iš statistikos, už
savalaikį duomenų gavimą bus atsakingos
ministerijos,
administruojančios
konkrečius
uždavinius ir (arba) investicinius prioritetus ir
atsakingos už atitinkamų rodiklių pasiekimą.
Tais atvejais, kai informacija apie stebėsenos
rodiklių pasiekimus renkama atliekant apklausas
ar kitus vertinimus, atsakingos institucijos,
rengdamos
techninės
paramos
lėšomis
finansuojamų vertinimo paslaugų pirkimo
dokumentus
turės
įtraukti
atitinkamus
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Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

- numatyta apdorotų duomenų
skelbimo ir viešinimo tvarka;

–

Nustatyta
veiksminga
rodiklių sistema, įskaitant:

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Įvykdyta

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

-

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos ES struktūrinės paramos
valdymo departamento Procedūrų vadovo
XII skyrius „Metinių ir galutinės veiksmų
programos įgyvendinimo ataskaitų rengimo
ir teikimo procedūra“, 2014 m. balandžio
23 d.

rezultato
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Paaiškinimai

reikalavimus,
užtikrinančius
tinkamą
(reprezentatyvią) duomenų imtį.
Procedūrų vadove (XII skyriuje) bei Veiksmų
programos administravimo taisyklių projekte
nustatyta metinių ir galutinės veiksmų programos
įgyvendinimo ataskaitų rengimo tvarka leis
užtikrinti, kad ataskaitos bus parengtos ir pateiktos
Europos Komisijai Bendrajame reglamente
nustatytais terminais.
Siekiant užtikrinti, kad stebėsenai ir
vertinimams reikalingi duomenys apie stebėsenos
rodiklių pasiekimus (įskaitant projektų dalyvius) iš
atskirų projektų būtų renkami ir kaupiami
elektronine forma, tobulinama informacinė
sistema SFMIS pritaikant ją 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiui. Visi duomenys apie
stebėsenos rodiklių pasiekimus bus registruojami
ir kaupiami informacinėje sistemoje SFMIS2014,
kuri įgalins šiuos duomenis apdoroti ir analizuoti
įvairiais pjūviais. Atitinkamos nuostatos yra
įtrauktos ne tik Procedūrų vadovą (XXI skyrių),
bet taip pat į Veiksmų programos administravimo
taisyklių bei Stebėsenos rodiklių nustatymo ir
skaičiavimo taisyklių projektus.
SFMIS2014
sukaupti
duomenys
apie
stebėsenos rodiklių pasiekimus bus teikiami ir
analizuojami rengiant metines veiksmų programos
įgyvendinimo ataskaitas, kurios bus skelbiamos
viešai ES struktūrinių investicijų Lietuvoje
svetainėje. Atitinkamos nuostatos yra įtrauktos ne
tik į Procedūrų vadovą (XII skyrių), bet taip pat
yra
numatytos
Veiksmų
programos
administravimo taisyklių projekte.

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)
- 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programa

- rezultato rodiklių, pagal kuriuos
gaunama
informacijos
apie
politikos veiksmų, finansuojamų
pagal
programą,
atrankos
motyvus, nustatymą kiekvienai
programai;
- siektinų reikšmių nustatymą
tiems rodikliams;

Įvykdyta

Įvykdyta

-

- kiekvieno rodiklio atitiktį šiems
reikalavimams: patikimumas ir
statistinis
patvirtinimas,
normatyvinis
aiškumas,
aktualumas politikai, duomenų
rinkimas laiku
Nustatytos procedūros, kuriomis
užtikrinama, kad visiems programos
finansuojamiems projektams veiklai
būtų taikoma veiksminga rodiklių
sistema.

Įvykdyta

-

Įvykdyta

-

2014-2020 m. Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programa
2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programa

Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos ES struktūrinės paramos
valdymo departamento Procedūrų vadovo
XXI
skyrius
„Veiksmų
programos
įgyvendinimo
stebėsenos
rodiklių
priežiūros procedūra“, 2014 m. balandžio
22 d.
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Paaiškinimai

Parengta 2014-2020 m. Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programa, kurioje
nustatyti rezultato rodikliai atitinkantys ES
reglamentų reikalavimus
Parengta 2014-2020 m. Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programa, kurioje
nustatyti rezultato rodikliai atitinkantys ES
reglamentų reikalavimus
Parengta 2014-2020 m. Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programa, kurioje
nustatyti rezultato rodikliai atitinkantys ES
reglamentų reikalavimus
Siekiant užtikrinti, kad visi finansuojami
projektai prisidėtų prie pokyčius šalies mastu
matuojančių rezultato rodiklių pasiekimo, bus
nustatomi atitinkami specialieji projektų atrankos
kriterijai, kaip numatyta Bendrojo reglamento 144
(3) (a) (i) str., kurie padėtų užtikrinti konkrečių
uždavinių ir rezultatų pasiekimą.
Siekiant užtikrinti, kad visuose projektuose
būtų taikoma veiksminga rodiklių sistema,
atitinkamos nuostatos yra įtrauktos ne tik į
Procedūrų vadovą (XXI skyrių), bet taip pat yra
numatytos Veiksmų programos administravimo
taisyklių
ir
Projektų
finansavimo
ir
administravimo taisyklių projektuose, kas savo
ruožtu leis užtikrinti, kad projektuose nustatyti
rodikliai ne tik būtų tinkami projektų
įgyvendinimo stebėsenai, bet ir prisidėtų prie
veiksmų programoje nustatytų, pokyčius šalies
mastu matuojančių, rezultato rodiklių pasiekimo ir
(arba) sudarytų galimybes surinkti projektų
lygmens duomenis, kurių reikia vertinant veiksmų
programos intervencijų poveikį atitinkamų

Priedas Nr. 1

Taikomos ex ante sąlygos

Nustatytų
sąlygų
įvykdymas
Įvykdyta/NE/
Dalinai

Įvykdymo kriterijai

Kriterijų
įvykdymas
Įvykdyta/
NE

Nuoroda (jei kriterijus įvykdytas)
(Nuorodos į strategijas, teisės aktus ar
kitus dokumentus, įvardinant skirsnius,
straipsnius ar punktus ir pridedant
internetinę ar kitą nuorodą į pilną
dokumento tekstą)

Paaiškinimai

rezultato rodiklių pokyčiams.
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