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Veiksmų programos pakeitimų pagrindimas
TEISINIS PAGRINDAS
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui,
Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendrosios
nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui
taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320) 16, 30, 59 ir 96 straipsniai.
PAKEITIMO PAGRINDIMAS*:
1. Siūlomo pakeitimo priežastys ir svarba.
Atsižvelgiant į susidariusią ekstremalią situaciją dėl koronaviruso (COVID-19) bei Europos Komisijos rekomendacijas koncentruotis į sveikatos
apsaugą bei trumpojo laikotarpio užimtumo schemas, kurioms investicijų reikia šiandien, ir siekdami Veiksmų programos lėšas tikslingai nukreipti
investicijoms kovai su COVID-19, žemiau pateikiami siūlomi Veiksmų programos pakeitimai. Šie pakeitimai yra svarbūs ir reikalingi, siekiant kuo
skubiau reaguoti į esamą situaciją, investicijas nukreipiant kovai su virusu bei jo sukeltomis pasekmėmis. Taip pat siekiant sušvelninti neigiamą
COVID-19 poveikį šalies ūkiui, kartu derinamos ir ilgalaikiam ekonomikos stabilizavimui skirtos investicijos, orientuotos į tvaresnį ir ilgesnio
laikotarpio efektą. Šios investicijos bus itin aktualios pokarantininiu laikotarpiu, siekiant Lietuvos ekonomikos atkūrimo ir tvaraus augimo, nes
Tarptautinių organizacijų atliktose analizėse prognozuojama, kad dėl viruso Covid-19 pandemijos sukeltos ekonomikos krizės 2020 m. pasaulio
ekonomika susitrauks 3 proc., o Euro zonos šalių – 7,5 proc. Lietuvai prognozuojamas 8,8 proc. BVP smukimas.1
1.1. Šiuo Veiksmų programos keitimu siūloma didinti ES struktūrinių fondų lėšas, jas perskirstant tarp prioritetų:
 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ERPF įgyvendinamoms veikloms,
 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ ERPF ir SaF įgyvendinamoms
veikloms,
 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ ERPF įgyvendinamoms veikloms,
 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ ESF įgyvendinamoms veikloms,
 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ ERPF įgyvendinamoms veikloms,
 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ ESF įgyvendinamoms veikloms.
Veiksmų programos 3 prioritetas. Pramonės skaitmeninimas (ekonomikos atsigavimo skatinimas po Covid-19)
Siūlomais pakeitimais siekiama padidinti finansavimą verslui ir prisidėti prie ilgalaikio ekonomikos skatinimo plano. Perskirstomos lėšos bus
skirtos įmonių procesų skaitmeninimui ir pramonės transformacijai diegiant naujausias skaitmenines technologijas. Šios veiklos padės įmonėms
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palaikyti produktyvumą ir neatsilikti nuo pasaulyje vykstančios 4-osios pramonės revoliucijos.
Siūloma 20 mln. eurų ERPF lėšų perkelti į Veiksmų programos 3 prioriteto 3.3.1 uždavinį „Padidinti MVĮ produktyvumą“ iš Veiksmų
programos 2 prioriteto 2.2.1 uždavinio „Padidinti viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslo ir visuomenės poreikiams“
ir 2.3.1 uždavinio „Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“ (5 mln eurų ERPF lėšų), 4 prioriteto
4.5.1 uždavinio „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“ (11 mln eurų
ERPF lėšų) ir 6 prioriteto 6.1.1. uždavinio „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ (4
mln eurų SaF lėšų).
Atitinkamai dėl šios priežasties didėja 3 prioriteto finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Veiksmų programos 4 prioritetas. Gaminančių vartotojų skatinimas (ekonomikos atsigavimo skatinimas po Covid-19)
Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. XIII1288 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ (toliau – NENS), 25.1.2 papunktyje nurodytas tikslas – iki 2020 metų
sukūrus palankią investicijų aplinką, pasiekti ne mažiau kaip 34 tūkst. elektros energijos vartotojų, naudojančių gaminančio vartotojo schemą. 2019 m.
pradėjus įgyvendinti gaminančių vartotojų skatinimo priemones, stebimas didelis gyventojų susidomėjimas ir gaminančių vartotojų skaičiaus augimas
– per 2019 metus jų skaičius padidėjo tris kartus. Atsižvelgiant į tai, siūloma gaminančių vartotojų skatinimo priemonėms papildomai skirti 10,5 mln.
eurų, kas sąlygotų naujų 4400 gaminančių vartotojų atsiradimą, kurie galėtų įrengti 31 MW atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybos
pajėgumų. Tai padidintų elektros energijos sistemos patikimumą. Be to, gyventojai energiją gamintų savarankiškai, efektyviai ir neteršdami aplinkos,
o vartotų ją sąmoningiau, atsižvelgdami į savo poreikius.
Siekiant skatinti tvarią AEI plėtrą ir sprendžiant tiekiamos elektros energijos kokybės problemas, būtina parama ne tik vartotojų pusėje, bet ir
papildomos lėšos tinklo modernizavimui, pritaikant jį prie AEI plėtros tempų. Dėl staigaus AEI plėtros šuolio neįmanoma užtikrinti esamiems
vartotojams patikimo elektros energijos tiekimo: padidėja įtampos svyravimai tinkle, stringa prie tinklo prijungtų saulės jėgainių darbas ir pan., o
naujų AEI prijungimas reikalauja kompleksinės tinklo modernizacijos. Elektros skirstymo operatoriaus vertinimu, dalis vartotojų, kurie jau išreiškė
norą tapti gaminančiais vartotojais, šiuo metu techniškai nebegali būti prijungti prie tinklo, kol nėra atlikti kompleksiniai tinklo modernizacijos darbai.
Tokiu būdu kyla rizika, kad gerai įsibėgėjusią AEI plėtrą ima riboti esamo skirstomojo tinklo techniniai parametrai. Gaminančių vartotojų prijungimas
prie elektros tinklo padidina įtampos skvyravimus ir apkrovas, todėl neužtikrinama elektros tiekimo kokybė, genda įranga. Atsižvelgiant į tai,
modernizuoti skirstomuosius tinklus būtina. Todėl papildomi 6 mln. eurų bus skiriami elektros skirstomojo tinklo skubiam modernizavimui.
Gaminančių vartotojų skatinimas prisidėtų prie ilgalaikio Lietuvos ekonomikos atsigavimo skatinimo po Covid-19, nes šių veiklų kvietimai yra
labai populiarūs, todėl per trumpą laikotarpį pavyktų investuoti skirtas lėšas. Paskatinus gaminančius vartotojus ir modernizuojant skirstomąjį tinklą,
bus skatinamas ekonomikos atsigavimas, užtikrintas nenutrūkstamas darbų srautas ir išsaugotos darbo vietos. Statybos / įrengimo procese dalyvauja
projektuotojai, rangovai, techninę priežiūrą atliekančios įmonės, medžiagas tiekiančios ir gaminančios įmonės, todėl skirtas finansavimas atiteks
procese dalyvaujančioms įmonėms, kurios galės išlaikyti darbuotojus, investuoti. Taip pat bus užtikrintos saulės elektrinių gamybos apimtys, kas
užtikrins investicijas į AEI.
Siūloma perkelti 16,5 mln. eurų SaF lėšų į Veiksmų programos 4 prioriteto 4.1.1 uždavinį „Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos
naudojimą“ iš Veiksmų programos 5 prioriteto 5.3.1 uždavinio „Pagerinti Baltijos jūros ir kitų paviršinių vandens telkinių būklę“ (10,5 mln.
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eurų SaF lėšų) ir iš 6 prioriteto 6.1.1 uždavinio „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“
(6 mln. eurų SaF lėšų).
Atitinkamai dėl šios priežasties didėja 4 prioriteto finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Veiksmų programos 5 prioritetas. Gelbėjimo moduliai
Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos pasekmes ir mažinti ekosistemų ir šalies ūkio pažeidžiamumą, turi būti atitinkamai stiprinami
stichinių nelaimių valdymo pajėgumai ir reagavimo ištekliai. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) pajėgos yra vienos iš
pagrindinių gelbėjimo pajėgų, kurios gesina gaisrus, vykdo gelbėjimo darbus, likviduoja nelaimes ir jų padarinius šalyje. Vienos iš pagrindinių VPGT
eksploatuojamų gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonių yra gelbėjimo moduliai, kuriuos sudaro automobilinės cisternos, automobilinės
kopėčios ir / ar automobilinės platformos su neatidėliotiniems darbams atlikti būtina specialiąja įranga ir priemonėmis. Dėl fiziškai bei technologiškai
pasenusių gelbėjimo modulių ilgėja reagavimo ir incidentų likvidavimo laikas, o tai reiškia didesnį neigiamą poveikį aplinkai, didesnius nuostolius ir
išaugusią gyventojų sveikatos sutrikdymų ir mirčių riziką. Dėl pasenusių gelbėjimo modulių būklės blogėja ne tik suteikiamos pagalbos kokybė, bet ir
ugniagesių gelbėtojų darbo ir darbų saugos sąlygos, o naudojami seni gelbėjimo moduliai lemia didesnę aplinkos taršą.
Veiksmingesniam klimato kaitos sukeltų reiškinių padarinių likvidavimui VPGT reikia gelbėjimo modulių, kurie suteiktų galimybę greičiau bei
efektyviau atvykti, įvertinti įvykio pobūdį ir veiksmingai stabdyti jo plėtrą ir / ar jį likviduoti. Gelbėjimo moduliai būtų aprūpinti naujausia, teisės aktų
nustatyta įranga ir technika, skirta įvairių ekstremaliųjų situacijų, stichinių ir katastrofinių hidrologinių bei meteorologinių reiškinių padarinių
likvidavimui. Apytikslė vieno standartinio gelbėjimo modulio kaina yra nuo 250 iki 320 tūkst. eurų.
Naujų gelbėjimo modulių įsigijimas prisidės prie Veiksmų programos 5 prioriteto 5.1.1 uždavinio tikslų įgyvendinimo, kuriame pažymima, kad
pastaraisiais dešimtmečiais vis akivaizdžiau pasireiškianti klimato kaita kelia grėsmę aplinkai, ūkinei veiklai. Didėja pavojingų gamtinių reiškinių,
susijusių su klimato kaita, t. y. potvynių, stichinių ir katastrofinių meteorologinių reiškinių (uraganai, snygiai, vėtros, sausros, kaitros ir kt.), taip pat
ekstremaliųjų gamtinių reiškinių, pasikartojimas, trukmė ir stiprumas.
Dėl naujų gelbėjimo modelių pagerėtų suteikiamų gelbėjimo paslaugų kokybė, trumpėtų reagavimo į nelaimes bei nelaimių ir jų padarinių
likvidavimo laikas, būtų tausojama aplinka, mažinama žala gamtai, žmogui bei šalies ūkiui, būtų užtikrintos ugniagesių gelbėtojų saugios darbo
sąlygos.
Siūlome 13,9 mln. eurų ERPF lėšų perkelti į Veiksmų programos 5 prioriteto 5.1.1 uždavinį „Sumažinti dėl klimato kaitos
atsirandančius nuostolius“ iš Veiksmų programos 6 prioriteto 6.3.1 uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos
rinką“.
Atitinkamai dėl šios priežasties didėja finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Veiksmų programos 7 prioritetas. Prastovų darbo užmokesčio kompensavimas siekiant išlaikyti darbo vietas (COVID-19)
Šio laikotarpio iššūkis Lietuvai ir visai Europos Sąjungai – koronaviruso COVID-19 pandemijos sukelta grėsmė, dėl kurios būtina skubiai imtis
veiksmų, siekiant išsaugoti sunkioje situacijoje atsidūrusių asmenų užimtumą. Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo
(COVID-19) kyla neigiamos pasekmės šalies darbo rinkai. Siekiant sumažinti viruso plitimo šalies viduje pasekmes, Lietuvoje, kaip ir daugumoje kitų
valstybių, įsigaliojo apribojimai įprastai įmonių veiklai, siekiant užtikrinti žmonių saugumą (pvz., uždrausta prekyba parduotuvėse (išskyrus maisto
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prekių parduotuves), viešojo maitinimo įstaigų veikla, vieši renginiai, draudžiama teikti didelę dalį paslaugų, dėl kurių daugelio sektorių įmonės
nebegali vykdyti įprastos veiklos, uždirbti pajamų ir suteikti darbuotojams darbo bei mokėti užmokesčio.
Siekiant mažinti neigiamą poveikį darbo rinkai, sudaryti sąlygas darbdaviams išsaugoti darbuotojus, o darbuotojams – darbo vietas, priimti
Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimai, pagal kuriuos prastovose esantys darbuotojai tapo papildomai remiami darbo rinkoje, o jų darbo vietas
karantino paskelbimo metu ir po jo išlaikantiems darbdaviams gali būti kompensuojama dalis (70 arba 90 proc.) prastovose esančių darbuotojų darbo
užmokesčio. Ši priemonė tiesiogiai prisidės sprendžiant nurodytą problemą – išsaugoti užimtumą ir darbo vietas krizės laikotarpiu, stabdyti nedarbo
augimą, padės išlikti žmonėms aktyviems darbo rinkoje, išlaikyti darbinius santykius su savo darbdaviu ir neiškristi iš darbinės veiklos į socialinės
paramos sistemą.
Siekiant kuo greičiau reaguoti į prasidėjusios krizės pasekmes darbo rinkai, pirmiausia buvo perskirstytos lėšos tarp Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos 7 prioriteto ESF finansuojamų priemonių (22,3 mln. eurų ESF ir nacionalinio finansavimo lėšų toje pačioje intervencinių veiksmų srityje).
Tačiau šiai priemonei finansuoti reikėjo nepalyginamai daugiau lėšų, todėl buvo inicijuotas lėšų perskirstymas tarp Veiksmų programos prioritetų.
Kartu su kitais šiuo Veiksmų programos keitimu siūlomais perskirstymais, prastovų darbo užmokesčio kompensavimui bus skirta 169,6 mln. eurų ESF
ir nacionalinio finansavimo lėšų.
Siūloma 122,29 mln. eurų ESF lėšų perkelti į Veiksmų programos 7 prioriteto 7.3.1 uždavinį „Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir
nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumą“ iš Veiksmų programos 4 prioriteto 4.3.1 uždavinio „Sumažinti energijos suvartojimą
viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ (42,997 mln. eurų ERPF lėšų), 6 prioriteto 6.1.1. uždavinio „Padidinti šalies
daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ (5,1 mln. eurų SaF lėšų), 6.2.1 uždavinio „Padidinti regionų
judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ (33,2 mln. eurų ERPF lėšų) ir
6.3.1 uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“ (10 mln. eurų ERPF lėšų), 7 prioriteto 7.1.1 uždavinio
„Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose
(miestuose)“ (13,562 mln. eurų ERPF lėšų), 9 prioriteto 9.4.3 uždavinio „Padidinti dirbančiųjų žmogiškųjų išteklių konkurencingumą,
užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“ (13,431 mln. eurų ESF lėšų), 10 prioriteto 10.1.4. uždavinio „Pagerinti verslo
reguliavimo aplinką (4 mln. eurų ESF lėšų).
Atitinkamai dėl šios priežasties didėja 7 prioriteto finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Veiksmų programos 8 prioritetas. Sveikatos apsaugos priemonės ir įranga, skirtos kovai su koronavirusu (COVID-19)
Reaguojant į koronaviruso (COVID-19) infekcijos sukeltos ligos plitimą ir siekiant suvaldyti ekstremalią situaciją bei užkirsti kelią tolimesniam
COVID-19 plitimui, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų
pasekmių mažinimo priemonių plane numatė priemones, skirtas ligos prevencijai, diagnostikai, gydymui ir efektyviam valdymui bei kontrolei.
Sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios sveikatos priežiūros paslaugas sergantiems COVID-19 sukelta liga pacientams, taip pat įstaigos, kurios
vykdo COVID-19 prevenciją bei valdymą šalies teritorijoje, susiduria su COVID-19 prevencijai, diagnostikai ir gydymui reikalingos įrangos,
medicinos prietaisų (dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai, gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriai ir kt.), apsaugos priemonių, reagentų tyrimams ir
kt. tikslinių priemonių trūkumu. Atsižvelgiant į tai, perskirstomos lėšos minėtų priemonių ir įrangos įsigijimui.
Siūloma 29,3 mln. eurų ERPF lėšų perkelti į Veiksmų programos 8 prioriteto 8.1.3 uždavinį „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir
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prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ iš Veiksmų programos 1 prioriteto 1.1.1 uždavinio (7,76
mln. eurų ERPF lėšų) ir 1.2.2 uždavinio (19,94 mln. eurų ERPF lėšų), iš 4 prioriteto 4.3.1 uždavinio „Sumažinti energijos suvartojimą
viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ (1,203 mln. eurų ERPF lėšų) ir 5 prioriteto 5.4.1 uždavinio „Padidinti kultūros ir
gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką“ (0,397 mln. eurų ERPF lėšų).
Atitinkamai dėl šios priežasties didėja 8 prioriteto finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Veiksmų programos 8 prioritetas.Geriatrijos paslaugų plėtra (rizikos grupių apsauga dėl COVID-19)
Reaguojant į koronaviruso (COVID-19) infekcijos sukeltos ligos plitimą ir tai, kad į COVID-19 rizikos grupę patenka ir didesnę galimybę
sunkiai susirgti turi vyresnio amžiaus, silpno imuniteto ar lėtinių ligų turintys žmonės, svarbu užtikrinti, kad tokiems asmenims būtų prieinamos
kokybiškos sveikatos apsaugos (geriatrijos) paslaugos. Tikslinga senyvo mažiaus asmenų sveikatos priežiūra sudarytų prielaidas geriau apsaugoti šią
tikslinę grupę nuo COVID-19 viruso sukeltų sveikatos sutrikimų, leistų greičiau ir tinkamai taikyti specialias prevencines ir gydymo priemones
ruošiantis galimai antrajai viruso bangai ar kitiems panašiems iššūkiams.
Sveikatos apsaugos ministerija 2014–2020 m. periodu pradėjo geriatrijos reformą šalyje. Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos šalyse,
visuomenė sensta: daugėja vyresnio amžiaus žmonių ir didėja jų dalis bendroje gyventojų struktūroje. Tikėtina, kad Lietuvoje per artimiausius
penkiolika metų vienam 60 metų ir vyresniam asmeniui teks du darbingo amžiaus asmenys. Statistikos departamento duomenimis, 2020 m. pradžioje
šalyje gyveno 752,6 tūkst. 60 metų ir vyresnių žmonių. Jų dalis nuo bendro šalies nuolatinių gyventojų skaičiaus padidėjo nuo 22 proc. (2009 m.
pradžioje) iki 26,93 proc. (2020 m. pradžioje).
Geriatrijos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos 60 metų ir vyresniems pacientams, kai senėjimo proceso sukeltus pakitimus lydi
keletas ligų (ūmių ar paūmėjusių lėtinių), kurios mažina paciento funkcinį savarankiškumą. Geriatrijos asmens sveikatos priežiūros paslaugos
ypatingos tuo, kad teikiant šias paslaugas senyvo amžiaus žmogaus ligos gydomos ne atskirai, o sutelkiamas dėmesys į tas būkles, kurios riboja
pacientų funkcines galimybes.
Šiuo metu Lietuvoje teikiamos geriatrijos paslaugos yra fragmentiškos, geografiškai netolygios, neužtikrinamas prieinamumas tiems, kam
paslaugos būtinos, infrastruktūra nėra pritaikyta sergančių senyvo amžiaus žmonių poreikiams. Rajonų ligoninėse teikiamos geriatrijos asmens
sveikatos priežiūros paslaugos neatitinka šiuolaikinių šių paslaugų teikimo reikalavimų ir, tikėtina, kad ten besigydantys pacientai negauna tinkamų
geriatrijos paslaugų.
Siekiant užtikrinti savalaikio geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimą, pagerinant vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo
kokybę Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija yra parengusi geriatrijos paslaugų plėtros modelį. Šis modelis apibrėžia asmens sveikatos
priežiūros įstaigų, teikiančių geriatrijos paslaugas, tinklą ir įstaigų teikiamų paslaugų lygius. Modelio įgyvendinimas vyksta trimis etapais – pirmi du
etapai (dviejų specializuotų geriatrijos centrų ir 8 geriatrijos stacionarų kūrimas) jau įgyvendinami. Trečiuoju etapu turi būti sukurtos ambulatorinės
antrinio lygio geriatrijos paslaugos, t. y. numatyta 28 asmens sveikatos priežiūros įstaigose įrengti / atnaujinti dienos stacionarų ir konsultacinių
kabinetų patalpas bei jas aprūpinti reikiama įranga šios paslaugoms teikti. Šiuo metu turimų lėšų suma šiam trečiajam etapui sudaro 2,1 mln. eurų,
kurių nepakanka geriatrijos dienos stacionarų ir konsultacinių kabinetų patalpoms asmens sveikatos priežiūros įstaigose įrengti / atnaujinti ir aprūpinti
reikalinga įranga, t. y. iš 28 asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose turėtų veikti geriatrijos dienos stacionarų ir konsultacijų kabinetai,
finansavimas galėtų būti skirtas tik 9 įstaigoms, kurios planuoja įgyvendinti didesnės apimties projektus. Siekiant užbaigti įgyvendinti trečią etapą
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reikalingos papildomos lėšos – 2,7 mln. eurų.
Siūloma 2,7 mln. eurų ERPF lėšų perkelti į Veiksmų programos 8 prioriteto 8.1.3 uždavinį „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir
prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ iš Veiksmų programos 4 prioriteto 4.3.1 uždavinio
„Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ (2,7 mln. eurų ERPF lėšų).
Atitinkamai dėl šios priežasties didėja 8 prioriteto finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Veiksmų programos 8 prioritetas. Negalią turinčių asmenų institucinės globos pertvarka (rizikos grupių apsauga dėl COVID-19)
COVID-19 pandemijos metu pastebėta, kad didžiausia rizika greitai plisti virusui yra institucijose, kuriose apgyvendinta daug rizikos grupei
priklausančių asmenų. Taip pat karantino metu apribojus dalį socialinių paslaugų ar įgyvendinant jas ne pilna apimtimi, ši situacija ypač neigiamai
paveikė jau ir taip izoliuotus žmones, kuriems reikalinga slauga ar priežiūra, ir juos slaugančius ar su jais susitikti negalinčius šeimos narius. Siekiant
mažinti šias rizikas ateityje (ruošiantis galimai antrajai viruso bangai ar kitiems panašiems iššūkiams) ypač svarbu užtikrinti paslaugų teikimą
neįgaliesiems kuo arčiau šeimos, artimųjų ar bendruomenės, taip pat mažinti didelėse institucijose (kurios dažniausiai yra didžiuosiuose miestuose)
gyvenančių asmenų su proto ir (ar) psichine negalia skaičių. Lietuvoje pradėta neįgaliųjų institucinės globos pertvarka gali padėti sumažinti
institucijose gyvenančių asmenų su proto ir (ar) psichine negalia dalį, taip pat vystyti kitas šiai tikslinei grupei aktualias bendruomenines paslaugas.
Neįgaliųjų institucinės globos pertvarką 2014–2020 m. periodu buvo planuota įgyvendinti 6 Lietuvos regionuose (Tauragės, Telšių,
Marijampolės, Kauno, Šiaulių ir Vilniaus). Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė investicinį projektą, kurį sudaro 6 atskiros dalys,
apimančios kiekvieno regiono, kuriame planuojama pertvarka, esamos situacijos įvertinimą, kuriamų naujų bendruomeninių paslaugų neįgaliesiems
poreikį, alternatyvų analizę bei konkrečius investavimo objektus. Paaiškėjo, kad šiuo finansavimo periodu skirtos 24,5 mln. eurų ERPF lėšos, padengs
šį pertvarkos etapą tik Tauragės, Telšių, Marijampolės ir Kauno regionuose. Siekiant neįgaliųjų institucinės globos pertvarką dar šiame periode
vykdyti Vilniaus ir Šiaulių regionuose, reikalingos papildomos lėšos – 10,3 mln. eurų. Šiuo tikslu dalį lėšų (3,3 mln. eurų ERPF lėšų) siūloma
perskirstyti 8 prioriteto viduje.
Siūloma 7 mln. eurų ERPF lėšų perkelti į Veiksmų programos 8 prioriteto 8.1.1 uždavinį „Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių
paslaugų dalį, pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų“ iš Veiksmų programos 7 prioriteto 7.1.1 uždavinio „Padidinti
ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“ (7
mln. eurų ERPF lėšų).
Atitinkamai dėl šios priežasties didėja 8 prioriteto finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Veiksmų programos 8 prioritetas. Telemedicinos paslaugos
Europos Komisijos 2019 m. šalies ataskaitoje teigiama, kad sveikatos priežiūros rezultatai tebėra vieni iš prasčiausių ES. Numatoma viso
gyvenimo trukmė yra 6 metais trumpesnė nei ES vidurkis, o skirtumas tarp moterų ir vyrų numatomos viso gyvenimo trukmės – didelis. Išvengiamo
mirtingumo dėl širdies ir kraujagyslių ligų ir savižudybių, daugiausia vyrų, rodiklis daugiau nei dvigubai viršija ES vidurkį. 2016 m. kaimo vietovėse
jis buvo vidutiniškai 30 % didesnis nei miestuose. Prevencijos priemonėmis ir sveikatos priežiūros priemonėmis išvengiamas mirtingumas buvo
atitinkamai 2 ir 2,5 karto didesnis už ES vidurkį. 2019 m. Europos Tarybos rekomendacijose Lietuvai pažymima, kad prasti sveikatos rezultatai ir
mažos investicijos į sveikatos priežiūrą yra nuolatininės problemos, o regioniniai skirtumai yra ne tik didesni už ES vidurkį, bet ir pastaruosius
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dešimtmečius didėja. Siūloma racionalizuoti išteklių naudojimą, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei sistemos efektyvumą.
Būtinosios (skubiosios) medicinos pagalbos poreikis auga visose Europos Sąjungos valstybėse, taip pat ir Lietuvoje. Atsižvelgiant į Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir Europos sveikatos sistemų ir politikos observatorijos platformoje pateiktas įrodymais pagrįstas
rekomendacijas bei gerąją ES valstybių narių bei kitų pažangių valstybių patirtį, šalyje pradėtas modernizavimo procesas skubiosios medicinos
pagalbos srityje, tačiau išlieka spręstinos skubiosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo ir kokybės problemos:
- neužtikrinamas tolygus skubiosios medicinos pagalbos prieinamumas rajonų / regionų ir miestų gyventojams. Dėl neracionaliai paskirstomų
pacientų srautų universitetų, respublikinių ligoninių priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose susidaro per dideli pacientų srautai, susidaro laukiančių
skubios pagalbos pacientų eilės, didėja pacientų nepasitenkinimas, tuo tarpu dalyje rajono ligoninių – pacientų srautai per maži;
- kvalifikuoto personalo rajono ligoninių priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose stoka sąlygoja nepakankamą paslaugų kokybę ir nepagrįstą
pacientų transportavimą į tretinio lygio paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – ASPĮ). Nuo to, kaip greitai ir kokybiškai
pacientas buvo apžiūrėtas priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje, dažnai priklauso tolimesni jo gydymo rezultatai;
- priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose nepakankamai naudojamos pažangios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos, paremtos
šiuolaikinėmis technologijomis (telemedicina, nuotolinės konsultacijos ir kt.);
Šias problemas iš esmės galėtų spręsti teikiamos telemedicinos paslaugos. Investavus į telemedicinos paslaugų sukūrimą, rajoninių savivaldybių
gyventojams pagerės aukštos kvalifikacijos specialistų (universiteto / respublikos ligoninių lygio) teikiamų konsultacijų ir specializuotų sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumas, kokybė, atitinkamai mažės atskirtis tarp didžiųjų miestų ir rajoninių savivaldybių. Pacientams nereikės vykti į
didžiųjų miestų ligoninių priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius konsultacijoms, kurios bus kokybiškai suteiktos jų gyvenamajame regione per
trumpesnį laiką, o esant stacionarinio gydymo poreikiui didžiuosiuose centruose – pacientai bus transportuojami tiesiai į specializuotus skyrius. Taip
pat bus pagerinta rajoninių / regioninių ligoninių gydytojų ir kitų specialistų kvalifikacija bei jų teikiamų paslaugų kokybė. Įdiegus telekonsultacijas
bus sudaryta galimybė greičiau pradėti pacientų gydymą kritinių situacijų metu ir tai turės poveikio gydymo rezultatų pagerinimui, mirtingumo ir
neįgalumo išvengimui.
Veiksmų programos siūlomais keitimais numatomas teigiamas poveikis – prisidedama prie siekiamų rezultatų, įgyvendinant Veiksmų programos
8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos
netolygumus“ tikslus. Į veiklos peržiūros planą įtraukto rodiklio „Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta
paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“ siektina reikšmė nesikeičia, kadangi stebėsenos rodiklio reikšmė skaičiuojama, neįtraukiant
besidubliuojančių viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kurios įgyvendina ne vieną projektą pagal Veiksmų programos 8.1.3
uždavinio veiklas.
Siūlome 3,1 mln. eurų ERPF lėšų perkelti į Veiksmų programos 8 prioriteto 8.1.3 uždavinį „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir
prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ iš Veiksmų programos 6 prioriteto 6.3.1 uždavinio
„Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“ (2,1 mln. eurų) ir 7 prioriteto 7.2.1 uždavinio „Pagerinti darbo rinkos
institucijų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ (1 mln. eurų).
Atitinkamai dėl šios priežasties didėja finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Veiksmų programos 10 prioritetas. Regionų kompleksinės plėtros finansavimo modelis (ekonomikos atsigavimo skatinimas po COVID-19)
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Siūlomais pakeitimais siekiama sudaryti galimybę išbandyti naują regionų kompleksinės plėtros finansavimo modelį.
Vidaus reikalų ministerija kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Finansų ministerija, Centrine projektų valdymo agentūra bei
Tauragės ir Šalčininkų funkcinių zonų savivaldybėmis vykdo projektą, skirtą sukurti naują regionų kompleksinės plėtros finansavimo modelį (toliau –
modelis). Siekiant šio tikslo, numatyta parengti dvi regioniniu bendradarbiavimu grįstas funkcinių zonų kompleksinio vystymo strategijas (toliau –
bandomosios strategijos), teisės aktus, reikalingus užtikrinti bandomųjų strategijų veiksmų integruotą finansavimą (kompleksiniam veiksmui
finansuoti sutelkiant skirtingų Veiksmų programos prioritetų, uždavinių lėšas ir kitus finansavimo šaltinius), ir išbandyti naują metodą per
bandomosiose strategijose numatytų pirmaeilių kompleksinių veiksmų (toliau – veiksmai) finansavimą ir įgyvendinimą. Įvertinus kiekvienos iš
bandomųjų strategijų veiksmus (kurie suplanuoti atsižvelgus į funkcinės zonos specifiką, problematiką ir svarbiausius poreikius), nustatyta, kad:

siekiant jų finansavimo ir įgyvendinimo (t. y. tinkamų sąlygų modelio išbandymui sukūrimo) reikalinga pakeisti Veiksmų programos 4 ir
10 prioritetų aprašymų nuostatas taip, kad būtų sudaryta galimybė įgyvendinant strategijų veiksmus papildomai vykdyti Veiksmų programos 4
prioriteto ERPF lėšomis remiamas veiklas, skirtas plėtoti aplinkai draugišką transportą ir įgyvendinti darnaus judumo priemones, ir Veiksmų
programos 10 prioriteto ESF veiklas, skirtas pagerinti visuomenei teikiamų viešųjų paslaugų kokybę;

ESF lėšų poreikis strategijų veiksmams, skirtiems funkcinėse zonose padidinti kokybišką užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje,
įgyvendinti (t. y. integruotosioms teritorinėms investicijoms) yra mažesnis nei suplanuotas Veiksmų programos 7 prioritete.
Lėšų perskirstymas susijęs su siekiu sumažinti COVID-19 sukeltos krizės poveikį šalies ekonomikai bei skatinti jos atsigavimą ir tolesnį
palaikymą regionuose ilgalaikėje perspektyvoje, taip prisidedant prie regionų bendradarbiavimo skatinimo bei didinant investicijų tikslingumą ir
efektyvumą.
Siūloma 1 mln. eurų ESF perkelti į Veiksmų programos 10 prioriteto 10.1.3. uždavinį „Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę,
didinant jų atitikimą visuomenės poreikiams“ iš Veiksmų programos 7 prioriteto ITI modelio įgyvendinimo (0,16 mln. eurų) ir 8 prioriteto
ITI modelio įgyvendinimo (0,84 mln. eurų).
1.2. Šiuo Veiksmų programos pakeitimu siūloma mažinti ES struktūrinių fondų lėšas, jas perskirstant tarp prioritetų:
 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ ERPF įgyvendinamoms veikloms,
 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ ERPF įgyvendinamoms veikloms,
 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ ERPF ir SaF įgyvendinamoms
veikloms,
 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ ERPF ir SaF įgyvendinamoms veikloms,
 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ ERPF ir SaF įgyvendinamoms veikloms,
 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ ERPF ir SaF įgyvendinamoms veikloms,
 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ ERPF ir ESF įgyvendinamoms veikloms,
 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ ESF įgyvendinamoms veikloms,
 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ ESF įgyvendinamoms veikloms.
Atkreipiame dėmesį, kad sritys iš kurių perskirstomos lėšos ir toliau išlieka svarbūs Lietuvos prioritetai, o lėšos perskirstomos
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atsižvelgiant į atsiradusius skubius poreikius srityse, kurios labiausiai nukentėjo nuo COVID-19. Lėšos perskirstomos iš tų priemonių,
kuriose yra sutaupymų iš įgyvendinamų projektų, nėra prisimta įsipareigojimų (nepasirašytos projektų sutartys, nepaskelbti kvietimai) arba
kurios susiduria su rizika lėšų nepanaudoti iki šio laikotarpio pabaigos. Atsižvelgiant į tai, kad srityse, kurioms mažinamos lėšos, iššūkiai ir
toliau išlieka aktualūs, planuojama jas finansuoti iš 2021–2027 m. finansinio laikotarpio ES lėšų. Šiuo metu yra rengiamas Investicijų
spartinimo planas 2020–2021 m. ir siekiame, kad preliminariai ne mažiau kaip 500 mln. eurų ES ir nacionalinio finansavimo lėšų būtų
investuota iki 2021 m. pab. į žmogiškajį kapitalą, inovacijas, skaitmeninę ekonomiką ir verslo konkurencingumo didinimą, energetiką ir
ekonominę infrastruktūrą.
Veiksmų programos 1 prioritetas. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP)
Kadangi MTEPI infrastruktūros kūrimo, MTEP rezultatų komercinimo, antreprenerystės diegimo mokslo ir studijų institucijose, mokslinių
tyrimų skatinimo SMART srityse 2020 m. I ketv. ne visi projektai buvo pradėti įgyvendinti ir ne visi kvietimai buvo paskelbti, lėšos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 25 d. pasitarimo protokoliniu sprendimu Nr. 16 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, numatytų 2014–2020 m.
Europos Sąjungos investicijų veiksmų programai įgyvendinti, perskirstymo“ perskirstomos prioritetiniams poreikiams atsiradusiems dėl COVID-19
sukeltos krizės, t. y. sveikatos apsaugos įrangai ir priemonėms įsigyti. MTEPI veiklos priskirtinos prie ilgalaikių investicijų užtikrinančių tvarią
ekonomikos plėtrą ir lėšų perskirstymas vykdomas siekiant suvaldyti finansinius srautus, tiesiogiai nedelsiant švelninant su COVID-19 sukeltą krizės
padalinius. Ilgalaikėje perspektyvoje MTEPI išliks svarbia investicijų sritimi, rengiamoje 2021–2027 m. Veiksmų programoje numatyta toliau didinti
mokslinių tyrimų ir inovacijų pasiūlą ir paklausą bei mokslinių tyrimų sistemos patrauklumą ir konkurencingumą sudarant sąlygas vykdyti aukščiausio
lygio MTEP mokslo ir studijų institucijose (MSI), dalyvauti tarptautinėse MTEP programose, tinkluose ir infrastruktūrose, stiprinant MSI gebėjimus
valdyti intelektinę nuosavybę ir kuriant prielaidas MSI finansiniam tvarumui. Taip pat ir toliau bus skiami nacionalinius ištekliai MTEPI veikloms
finansuoti.
Siūloma 27,7 mln. eurų ERPF lėšų perkelti iš Veiksmų programos 1 prioriteto 1.1.1. uždavinio „Siekti aktyvesnio turimos ir naujai
kuriamos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros panaudojimo“ (7,76 mln. eurų) ir iš 1.2.2. uždavinio
„Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ (19,94 mln. eurų) į Veiksmų
programos 8 prioriteto 8.1.3 uždavinį „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti
sveikatos netolygumus“
Atitinkamai dėl šios priežasties mažėja 1 prioriteto finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Veiksmų programos 2 prioritetas. Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimas, IT infrastruktūros optimizavimas, e-sveikata
Siekiant prisidėti prie koronaviruso sukeltos krizės ilgalaikio pasekmių šalinimo ir ekonomikos atgaivinimo skatinimo pokarantininiu
laikotarpiu, siūloma viešojo sektoriaus IT infrastruktūros optimizavimui ir e-sveikatos sprendimams nepanaudotas lėšas, taip pat dalį nepanaudotų lėšų
viešojo sektoriaus duomenų atvėrimui skaitmeninimo veiklų įgyvendinimui. Įvertinta, kad sisteminį viešojo sektoriaus duomenų atvėrimą užtikrina
Informacinės visuomenės plėtros komiteto vykdomas projektas „Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas“, todėl siekiant Veiksmų programos 2
prioriteto tikslų iš nepanaudotų lėšų jam bus skirtas papildomas finansavimas, tačiau bus atsisakyta nesisteminių iniciatyvų šioje srityje.
Siūloma 5 mln. eurų ERPF lėšų perkelti iš Veiksmų programos 2 prioriteto 2.2.1 uždavinio „Padidinti viešojo sektoriaus informacijos
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pakartotinį panaudojimą verslo ir visuomenės poreikiams“ ir 2.3.1 uždavinio „Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų
prieinamumą ir kokybę“ į Veiksmų programos 3 prioriteto 3.3.1 uždavinį „Padidinti MVĮ produktyvumą“.
Atitinkamai dėl šios priežasties mažėja 2 prioriteto finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Veiksmų programos 4 prioritetas. Darnaus judumo priemonių diegimas
Siekiant prisidėti prie koronaviruso sukeltos krizės ilgalaikio pasekmių šalinimo ir ekonomikos atgaivinimo skatinimo pokantininiu laikotarpiu,
peržiūrėtas priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų sąrašai ir įvertintas į juos įtrauktų projektų parengtumas. Mažiausiai
parengtiems projektams numatyta 11 mln. eurų lėšų suma perskirstoma prioritetinėms priemonėms, skirtoms kovai su koronavirusu.
Siūloma perkelti 11 mln. eurų ERPF lėšų iš Veiksmų programos 4 prioriteto 4.5.1 uždavinio „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai
draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“ į Veiksmų programos 3 prioriteto 3.3.1 uždavinį „Padidinti MVĮ
produktyvumą“.
Atitinkamai dėl šios priežasties mažėja 4 prioriteto finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Veiksmų programos 4 prioritetas. Energijos efektyvumas
Lietuvai, siekiant energijos efektyvumo tikslų pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES dėl energijos
vartojimo efektyvumo, 2015 m. ERPF lėšomis buvo įsteigtas 79,5 mln. eurų dydžio Energijos vartojimo efektyvumo didinimo fondas (toliau – ENEF),
teikiantis paskolas viešųjų pastatų atnaujinimui bei garantijas – gatvių apšvietimo modernizavimui. Paskolos instrumentui numatytas 65 mln. eurų
ENEF fondo dalis, likusi dalis – 14,5 mln. eurų gatvių apšvietimo modernizavimo garantijų instrumentui.
Atsižvelgiant į lėtą viešųjų pastatų atnaujinimo procesą, siekiant padidinti finansavimo patrauklumą Energetikos ministerijos ir Finansų
ministerijos iniciatyva:
• pakeista ENEF projektų finansavimo schema, sukuriant galimybę paskolą derinti su grąžinamąją subsidija bei technine parama dokumentacijos
parengimo išlaidoms padengti „vieno langelio“ principu. Tačiau net ir pradėjus naują finansinę schemą, paraiškų srautas iki 2019 m. buvo mažas;
• ministerijos (asignavimų valdytojai) įpareigotos suinventorizuoti jų valdomus pastatus ir pateikti sprendimus dėl planuojamų atnaujinti pastatų
plotų;
• siekiant paspartinti ENEF įgyvendinimą, vyko susitikimai su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Finansų ministerijos,
Energetikos ministerijos, VIPA, CPVA atstovais, kurių metu suderinti bei iki II ketv. pab. patvirtinti papildomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės
pavedimai potencialiems pareiškėjams (viešųjų pastatų savininkams), po kurių sulaukta didesnio projektų srauto, tačiau proveržio nepastebėta;
• Finansų ministerijos iniciatyva užtikrinta, kad tvirtinant 2020 m. asignavimus ministerijoms, būtų atsižvelgta į Viešųjų pastatų energinio
efektyvumo didinimo programoje nustatytų įpareigojimų vykdymo pažangą, o už įpareigojimų nevykdymą derybų metu mažinti asignavimų, kasmet
skiriamų lėšų valdomo turto (viešųjų pastatų) priežiūrai, išlaikymui ir remontui, dalį;
• Finansų ministerijos iniciatyva vykdyti reguliarūs VIPA ir Turto banko techniniai susitikimai siekiant paspartinti jų rengiamų paraiškų rengimą
ir teikimą VIPA; VIPA taip pat aktyviai bendravo su potencialiais projektų vykdytojais;
• siekiant supaprastinti energijos efektyvumo didinimo projektų investicinių projektų vertinimą, bendradarbiaujant su VIPA ir CPVA buvo
atnaujinta sąnaudų veiksmingumo analizės skaičiuoklė bei patikslinta Optimalios alternatyvos pasirinkimo ir vertinimo metodika;
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• taip pat Energetikos ministerija inicijavo Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos keitimą, numatant minimalius siektinus
energijos efektyvumo reikalavimus atnaujinamiems pastatams siekiant aiškumo vertinant investiciniuose projektuose pateikiamas sprendinių
alternatyvas;
• vykdyti reguliarūs techniniai susitikimai tarp Energetikos ministerijos, Finansų ministerijos, CPVA, VIPA įgyvendinimo klausimams spręsti;
• Energetikos ministerija pakeitė viešųjų pastatų atnaujinimo finansavimo schemą, projektų atrankos kriterijus ir pagerino projektų finansavimo
sąlygas.
• Energetikos, Aplinkos, Finansų ministerijos, Turto bankas ir VIPA dalyvauja pasitarimuose, kurių metu inicijuotas centrinės valdžios ir
savivaldybių pastatų renovacijos spartinimo plano kūrimas. Šis planas sudarys prielaidas efektyvioms investicijoms šiame ir kitame programavimo
laikotarpyje bei apims reguliacinius bei kitus keitimus.
Net ir atlikus šiuos veiksmus, identifikuojama rizika nespėti panaudoti visų ENEF fondo paskolų instrumentui skirtų lėšų. Menką viešųjų pastatų
valdytojų susidomėjimą ENEF fondo paskolų instrumentu lemia ilgas didelės apimties projektų atsiperkamumo laikotarpis, beto galimų projektų
srauto mažėjimui įtakos turi ir pasikeitusi valstybinė politika, t.y. valstybinio turto centralizavimas ir perdavimas Turto bankui. Todėl atsižvelgiant į
lėtą viešųjų pastatų renovacijos procesą bei į Energetikos bei Finansų ministerijos atliktus skatinimo veiksmus, kurie reikiamo proveržio nepadarė,
nuspręsta ENEF fondo paskolos instrumentą mažinti 40 mln. eurų.
Gatvių apšvietimo modernizavimo garantijų instrumentas taip pat įgyvendinamas lėtai: pasirašyta tik viena garantijų sutartis ir įgyvendintas tik
vienas gatvių apšvietimo modernizavimo projektas. Iki šiol panaudota 2,9 proc. numatytų lėšų. Atlikus savivaldybių poreikių analizę, paaiškėjo, kad
daugumos savivaldybių gatvių apšvietimo modernizavimo poreikiai apima ne tik šviestuvų keitimą, kas duoda tiesioginį energijos taupymo efektą, bet
ir atramų, valdymo spintų, kabelių keitimą. Tokių kompleksinių projektų atsipirkimo laikotarpis yra ilgas, siekiantis daugiau nei 30-50 metų. Norint
sutrumpinti atsipirkimo laikotarpį iki 10 metų, paskaičiuota, kad reikalinga projektui 50 proc. subsidija, todėl Energetikos ministerija kuria naują
gatvių apšvietimo atnaujinimo finansavimo subsidinę schemą Atsižvelgiant į tai, kad finansinis instrumentas – garantijos nėra patrauklus rinkai, ir
identifikuojama rizika nespėti panaudoti ENEF garantijų instrumentui skirtų lėšų, gatvių apšvietimo modernizavimo garantijų instrumento
finansavimas yra mažinamas 11,9 mln. eurų.
Lėšos perskirstomos siekiant prisidėti prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengto ekonomikos skatinimo ir koronoviruso sukeltų pasekmių
mažinimo priemonių plano įgyvendinimo (prastovų darbo užmokesčio kompensavimui) ir rizikingų grupių apsaugos dėl Covid-19 (geriatrijai).
Siūloma perkelti 46,9 mln. eurų ERPF lėšų iš Veiksmų programos 4 prioriteto 4.3.1 uždavinio „Sumažinti energijos suvartojimą
viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ į Veiksmų programos 7 prioriteto 7.3.1 uždavinį „Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių
ir nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumą“ (42,997 mln. eurų ESF lėšų) ir 8 prioriteto 8.1.3 uždavinį „Pagerinti sveikatos priežiūros
kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ (3,903 mln. eurų ERPF lėšų, iš kurių 1,203 mln.
Eurų – priemonėms, skirtoms kovai su koronavirusu, 2,7 mln. eurų – geriatrijos paslaugų plėtrai).
Atitinkamai dėl šios priežasties mažėja 4 prioriteto finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Veiksmų programos 5 prioritetas. Vandens išteklių valdymas
Siekiant prisidėti prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengto ekonomikos skatinimo ir koronoviruso sukeltų pasekmių mažinimo
priemonių plano įgyvendinimo, peržiūrėtas aplinkosaugos sektoriaus projektų parengtumas ir įvertinus kylančią riziką iki 2023 m. nepasiekti Veiksmų
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programoje numatyto rodiklio (vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės) bei siekiant užtikrinti SaF skirtų lėšų panaudojimą
laiku, numatyta 10,5 mln. eurų lėšų sumą skirti veikloms, kuriomis siekiama didinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą.
Siūloma perkelti 10,5 mln. eurų SaF lėšų iš Veiksmų programos 5 prioriteto 5.3.1 uždavinio „Pagerinti Baltijos jūros ir kitų paviršinių
vandens telkinių būklę“ į Veiksmų programos 4 prioriteto 4.4.1 uždavinį „Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą“.
Atitinkamai dėl šios priežasties mažėja 5 prioriteto finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Veiksmų programos 5 prioritetas. Turizmas
Vienai iš savivaldybių atsisakius projekto, skirto regioninei priemonei, pagal kurią finansuojama savivaldybėse esančių lankytinų vietų
ženklinimo infrastruktūra (ženklų, nuorodų, informacinių stendų ir pan., projektavimas, gamyba, įrengimas). 0,397 mln. eurų lėšų nebus investuota.
Siūloma perkelti 0,397 mln. eurų ERPF lėšų iš Veiksmų programos 5 prioriteto prioriteto 5.4.1 uždavinio „Padidinti kultūros ir gamtos
paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką“ į 8 prioriteto 8.1.3 uždavinį „Pagerinti
sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“.
Atitinkamai dėl šios priežasties mažėja 5 prioriteto finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Veiksmų programos 6 prioritetas. Elektros ir dujų perdavimo sistemos
Siekiant prisidėti prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengto ekonomikos skatinimo ir koronoviruso sukeltų pasekmių mažinimo
priemonių plano įgyvendinimo, peržiūrėtas elektros ir dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros priemonių investicinių projektų parengtumas
ir mažiausiai parengtiems projektams (kurių investiciniai projektai nepradėti rengti ir kyla rizika šių projektų įgyvendinimui laiku) numatyta 10 mln.
eurų lėšų suma skiriama prastovų darbo užmokesčio kompensavimui.
Siūloma perkelti 10 mln. eurų ERPF lėšų iš Veiksmų programos 6 prioriteto 6.3.1 uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos
vidaus energijos rinką“ į Veiksmų programos 7 prioriteto 7.3.1 uždavinį „Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių bei
neįgaliųjų, užimtumą“ (10 mln. eurų ESF lėšų).
Atitinkamai dėl šios priežasties mažėja 6 prioriteto finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Veiksmų programos 6 prioritetas. Transportas (geležinkelių aplinkosauga, kelių ir vidaus vandens kelių infrastruktūra)
Siekiant prisidėti prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengto ekonomikos skatinimo ir koronaviruso sukeltų pasekmių mažinimo priemonių
plano įgyvendinimo, peržiūrėti veiklų vieno lygio eismo sankirtų eliminavimo ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose projektų
sąrašai ir įvertintas į juos įtrauktų projektų parengtumas.
Taip pat atsisakoma finansuoti veiklas, skirtas miestų transporto infrastruktūros vystymui, įgyvendinant valstybei svarbius jungtinius projektus,
nes dėl užsitęsusių techninės dokumentacijos rengimo procedūrų, kyla rizika laiku nesudaryti projekto sutarties.
Mažinamos lėšos skirtos vidaus vandens kelių gerinimui, nes mažinama planuojamo įgyvendinti projekto apimtis.
Šias lėšas (iš viso 33,2 mln. eurų) siūloma skirti prastovų darbo užmokesčio kompensavimui.
Siūloma perkelti 33,2 mln. eurų ERPF lėšų iš Veiksmų programos 6 prioriteto 6.2.1 uždavinio „Padidinti regionų judumą plėtojant
regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ į Veiksmų programos 7 prioriteto 7.3.1 uždavinį
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„Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumą“ (33,2 mln. eurų ESF lėšų).
Atitinkamai dėl šios priežasties mažėja 6 prioriteto finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Veiksmų programos 6 prioritetas. Intelektinės transporto sistemos (ITS)
Įvertinus veiksnius, galinčius įtakoti lėšų, skirtų pažangių transporto sistemų diegimo veikloms vykdyti, nepanaudojimą laiku (užsitęsę viešieji
pirkimai, teisminiai ginčai) bei nepaskirstytą šioms veikloms įgyvendinti skirtą lėšų dydį intelektinių transporto sistemų diegimo TEN-T tinkle veiklų
įgyvendinimui skirtos lėšos mažinamos 15,1 mln. eurų.
Šias lėšas siūloma skirti pramonės skaitmeninimui, elektros skirstomojo tinklo skubiam modernizavimui, siekiant pritaikyti jį prie staigaus AEI
šuolio, kas prisidėtų prie ilgalaikio Lietuvos ekonomikos atsigavimo skatinimo po Covid-19 užtikrinant nenutrūkstamus darbų srautus ir išsaugojant
darbo vietas, taip pat prastovų darbo užmokesčio kompensavimui.
Siūloma perkelti 15,1 mln. eurų SaF lėšų iš Veiksmų programos 6 prioriteto 6.1.1 uždavinio „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo
sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ į Veiksmų programos 3 prioriteto 3.3.1 uždavinį „Padidinti MVĮ produktyvumą“ (4
mln. eurų ERPF lėšų), 4 prioriteto prioriteto 4.4.1 uždavinį „Išbandyti pažangiojo tinklo technologijų diegimo perspektyvas“ (6 mln. eurų
SaF lėšų) ir į 7 prioriteto 7.3.1 uždavinį „Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumą“ (5,1 mln.
eurų ESF lėšų).
Atitinkamai dėl šios priežasties mažėja 6 prioriteto finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Veiksmų programos 6 prioritetas. Dujų perdavimo sistemos
Siūlome mažinti finansavimą gamtinių dujų perdavimo sistemų modernizavimui ir plėtrai, atsižvelgiant į:
1) gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus – potencialaus pareiškėjo – ribotas technines galimybes ir laiko trūkumą modernizuoti arba
įrengti visus planuotus gamtinių dujų perdavimo sistemos technologinius priklausinius;
2) tai, kad planuotos investicijos į dujų skirstymo tinklų sužiedinimą ir išmaniosios gamtinių dujų apskaitos įdiegimo projektus, gerinant
vartotojų galimybę kontroliuoti dujų suvartojimą, pagerinant sistemos valdymo galimybes pažangia programine įranga užtruko dėl užsitęsusio kaštų
naudos studijų rengimo bei investicijų derinimo su Valstybine energetikos reguliavimo taryba.
Atsižvelgiant į tai, kyla rizika nespėti šiuos projektus įgyvendinti 2014–2020 metų programavimo laikotarpyje, todėl siūloma šiems projektams
planuotas lėšas perskirstyti kitų ministerijų veikloms.
Siūlome 16 mln. eurų ERPF lėšų perkelti iš Veiksmų programos 6 prioriteto 6.3.1 uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos
vidaus energijos rinką“ į Veiksmų programos 5 prioriteto 5.1.1 uždavinį „Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius“ (13,9 mln.
eurų) ir 8 prioriteto 8.1.3 uždavinį „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti
sveikatos netolygumus“ (2,1 mln. eurų).
Atitinkamai dėl šios priežasties mažėja finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Veiksmų programos 7 prioritetas. Investicijų pritraukimo į miestus gerinimas
Vidaus reikalų ministerija nesuplanuotus 7 mln. eurų buvo numačiusi papildomai skirti įgyvendinamų miestų kompleksinės plėtros projektų
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intensyvumui padidinti, t. y. savivaldybių finansavimo daliai sumažinti. Įvertinus, kad įgyvendinamų projektų intensyvumo padidinimas nesukuria
papildomos naudos visuomenei bei siekiant efektyvesnio ES lėšų investavimo, siūloma minėtą ERPF lėšų sumą skirti neįgaliųjų institucinės globos
pertvarkai.
Siūloma 7 mln. eurų ERPF lėšų perkelti iš Veiksmų programos 7 prioriteto 7.1.1 uždavinio ,,Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir
pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“ į Veiksmų programos 8
prioriteto 8.1.1 uždavinį ,,Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį, pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių
paslaugų“.
Atitinkamai dėl šios priežasties mažėja 7 prioriteto finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Veiksmų programos 7 prioritetas. Užimtumas
Veiksmų programos 7 prioriteto 7.2.1 uždavinio „Pagerinti darbo rinkos institucijų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ (toliau – 7.2.1 uždavinys)
veikloms buvo numatyta skirti 3,8 mln. eurų, siekiant pagerinti Užimtumo tarnybos 2 Vilniaus skyriaus, kaip didžiausio struktūrinių padalinių skyriaus
Lietuvoje, suteikiančio didžiausias paslaugų apimtis, klientų aptarnavimo departamento teikiamų paslaugų kokybę, prieinamumą bei darbuotojų darbo
sąlygas. Buvo rengiamas ir derinamas su suinteresuotomis pusėmis investicinis projektas dėl pastato tinkamumo kompleksinėms paslaugoms teikti,
įvertintos visos galimos alternatyvos ir priimtas optimaliausias sprendimas, kurio įgyvendinimui pakanka mažesnės nei planuota 7.2.1 uždavinio
sumos – 2,8 mln. eurų.
Atsižvelgiant į tai, kad 7.2.1 uždavinyje daugiau projektų įgyvendinti nenumatoma, siūloma po projekto sutarties sudarymo likusią sumą
perskirstyti. Lėšų perskirstymas neturės neigiamo poveikio 7.2.1 uždavinio pasiekimams, nes bus pasiekti numatyti rezultatai. Lėšų perskirstymas
neturės įtakos stebėsenos rodiklių pasiekimui.
Siūlome 1 mln. eurų ERPF lėšų perkelti iš Veiksmų programos 7 prioriteto 7.2.1 uždavinio „Pagerinti darbo rinkos institucijų paslaugų
kokybę ir prieinamumą“ į Veiksmų programos 8 prioriteto 8.1.3 uždavinį „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms
gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“.
Atitinkamai dėl šios priežasties mažėja finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Veiksmų programos 7 ir 8 prioritetai. Integruotos teritorijų investicijos (ITI)
Dėl Covid-19 paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino atsirado didelis poreikis ESF lėšų, todėl įvertinus funkcinių zonų strategijų
projektus ir juose numatytų veiksmų parengtumą nuspręsta dalį ESF lėšų perskirstyti SADM poreikiams, jas skiriant prastovų darbo užmokesčio
kompensavimui. Taip pat ryškėjant funkcinių zonų problematikai ir poreikiams, kurie nukreipti į problematikos sprendinius, atsirado papildomų lėšų
poreikis strategijų veiksmams 10 prioritete, todėl siūloma 1 mln. Eurų skirti vietos plėtros fondui 10 prioritete, taip prisidedant prie regionų
bendradarbiavimo skatinimo bei investicijų tikslingumo ir efektyvumo didinimo.
Šis lėšų perskirstymas susijęs su siekiu sumažinti COVID-19 sukeltos krizės poveikį šalies ekonomikai bei skatinti jos atsigavimą ir tolesnį
2

Nuo 2018 metų spalio 1 d., siekiant optimizuoti įstaigos valdymo procesus, Lietuvos darbo birža kartu su dešimtimi teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu –
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
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palaikymą regionuose ilgalaikėje perspektyvoje.
Siūloma 1 mln. eurų ESF lėšų iš Veiksmų programos 7 prioriteto ITI modelio įgyvendinimo (0,16 mln. eurų ESF lėšų) ir 8 prioriteto ITI
modelio įgyvendinimo (0,84 mln. eurų ESF lėšų) perkelti į Veiksmų programos 10 prioriteto 10.1.3 uždavinį ,,Pagerinti visuomenei teikiamų
paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės poreikiams“ (1 mln. eurų ESF lėšų).
Atitinkamai dėl šios priežasties mažėja 7 ir 8 prioritetų finansinio rodiklio reikšmės Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Veiksmų programos 9 prioritetas. Žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimas ir perkvalifikavimas
Dėl Covid-19 paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino iškilo rizika, kad suletės 9 prioriteto 9.4.3 uždavinio investavimo spartą, kadangi
dauguma veiklų susijusios su mokymais, skirtais darbuotojų kvalifikacijai kelti ar perkvalifikuoti šiuo metu nukeliamos ir atidedami mokėjimai.
Siūloma 13,431 mln. eurų ESF lėšų perkelti iš Veiksmų programos 9 prioriteto 9.4.3 uždavinio „Padidinti dirbančiųjų žmogiškųjų
išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“į Veiksmų programos 7 prioriteto 7.3.1 uždavinį ,,Padidinti
gyventojų, ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumą“, šias lėšas skiriant prastovų darbo užmokesčio kompensavimui.
Atitinkamai dėl šios priežasties mažėja 9 prioriteto finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Veiksmų programos 10 prioritetas. Verslo reguliavimo aplinkos gerinimas
Įgyvendinant Veiksmų programos 10 prioriteto 10.1.4 uždavinį ,,Pagerinti verslo reguliavimo aplinką“ atsisakyta institucinio lygmens projektų
ir bus įgyvendinti tik du sisteminio lygmens projektai, kurie prisideda prie viešojo valdymo reformos šioje srityje įgyvendinimo valstybės mastu.
Atsižvelgiant į prognozuojamus sutaupymus (įvertinus buvusio finansinio laikotarpio patirtį), šiam prioritetui taip pat skirtas virškontraktavimas.
Todėl planuojama sutaupyti 4 mln. eurų lėšų suma skiriama prastovų darbo užmokesčio kompensavimui.
Siūloma 4 mln. eurų ESF lėšų perkelti iš Veiksmų programos 10 prioriteto 10.1.4 uždavinio ,,Pagerinti verslo reguliavimo aplinką“ į
Veiksmų programos 7 prioriteto 7.3.1 uždavinį ,,Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumą“.
Atitinkamai dėl šios priežasties mažėja 10 prioriteto finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
1.3. Siūloma perskirstyti lėšas prioriteto viduje tarp išlaidų kategorijų:
 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinamoms veikloms,
 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinamoms veikloms įgyvendinamoms veikloms,
 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinamoms veikloms,
 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas” įgyvendinamoms veikloms,
 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos” įgyvendinamoms veikloms,
 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra” įgyvendinamoms veikloms
 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” įgyvendinamoms veikloms,
 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinamoms veikloms,
 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas” įgyvendinamoms veikloms,
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10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinamoms veikloms.

Veiksmų programos 1 prioritetas
Intervencinių veiksmų sritis
Fondas

ERPF

ERPF

ERPF

Kodas

Pavadinimas

Finansinė
proporcija
(eurais)

058

Mokslinių tyrimų ir inovacijų
infrastruktūra (vieša)

140.037.984
134.636.572

060

Viešuose mokslinių tyrimų
centruose ir kompetencijos
centruose, taip pat jų tinkluose
vykdomi moksliniai tyrimai ir
inovacijų diegimo veikla

112.875.348
94.873.129

062

Technologijų perdavimas ir
universitetų bei įmonių
bendradarbiavimas, visų pirma
naudingas MVĮ

94.620.378
90.324.009

Lėšų perskirstymo pagrindimas
Dalis nesuplanuotų lėšų LRV sprendimu buvo perskirstytos Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso
(COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plane numatytiems prioritetams.
Siūloma mažinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, siekiant jas nukreipti kovai su COVID-19
(sveikatos apsaugos priemonėms). Žr. pagrindimą 1.2 dalyje Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
(MTEP).
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 5,4 mln. eurų, jas perkeliant
į 8 prioriteto ERPF 053 kodą.
Dalis nesuplanuotų lėšų LRV sprendimu buvo perskirstytos Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso
(COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plane numatytiems prioritetams.
Siūloma mažinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, siekiant jas nukreipti kovai su COVID-19
(sveikatos apsaugos priemonėms). Žr. pagrindimą 1.2 dalyje Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
(MTEP).
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 18 mln. eurų, jas perkeliant į
8 prioriteto ERPF 053 kodą.
Dalis nesuplanuotų lėšų LRV sprendimu buvo perskirstytos Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso
(COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plane numatytiems prioritetams.
Siūloma mažinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, siekiant jas nukreipti kovai su COVID-19
(sveikatos apsaugos priemonėms). Žr. pagrindimą 1.2 dalyje Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
(MTEP).
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 4,30 mln. eurų, jas
perkeliant į 8 prioriteto ERPF 053 kodą.

Veiksmų programos 2 prioritetas
Intervencinių veiksmų sritis
Fondas

ERPF

Kodas

078

Pavadinimas
E. valdžios paslaugos ir taikomosios
programos (įskaitant e. viešąjį
pirkimą, viešojo administravimo
pertvarkos palaikymo IRT
priemones, kibernetinio saugumo,
patikimumo ir privatumo užtikrinimo
priemones, e. teisingumą ir e.

Finansinė
proporcija
(eurais)

89.496.102
86.658.942

Lėšų perskirstymo pagrindimas
Siūloma mažinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, siekiant jas nukreipti kovai su COVID-19
(pramonės skaitmeninimui). Atsisakoma planuotų papildomų lėšų skyrimo projektui „Valstybės debesijos
paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“ pagal priemonę „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“.
Žr. pagrindimą 1.2 dalyje Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimas, IT infrastruktūros optimizavimas, esveikata.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 2,84 mln. eurų, jas
perkeliant į 3 prioriteto ERPF 067 kodą.
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demokratiją)

ERPF

ERPF

079

Prieiga prie viešojo sektoriaus
informacijos (įskaitant atvirųjų
duomenų e. kultūrą, skaitmenines
bibliotekas, e. turinį ir e. turizmą)

29.896.589
28.225.796

081

Vyresnių žmonių sveikatą ir
aktyvumą išsaugoti padedantys IRT
sprendimai ir e. sveikatos paslaugos
bei taikomosios programos (įskaitant
e. priežiūrą ir kasdienį gyvenimą
palengvinančią aplinką)

10.012.861
9.520.814

Siūloma mažinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, siekiant jas nukreipti kovai su COVID-19
(pramonės skaitmeninimui). Lėšos mažinamos atsižvelgiant į tai, kad priemonėje „Atvirų duomenų
sąveikumas ir optimizavimas“ nustatytas mažesnis papildomo finansavimo poreikis. Taip pat atsisakoma
finansuoti dalį projekto „Kino teatrų ir kino rodymo vietų skaitmeninimas“ pagal priemonę „Kultūros turinio
skaitmeninimas ir sklaida“. Žr. pagrindimą 1.2 dalyje Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimas, IT
infrastruktūros optimizavimas, e-sveikata.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 1,67 mln. eurų, jas perkeliant
į 3 prioriteto ERPF 067 kodą.
Siūloma mažinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, siekiant jas nukreipti kovai su COVID-19
(pramonės skaitmeninimui). Lėšos mažinamos atsižvelgiant į tai, kad priemonėje „Elektroninės sveikatos
paslaugos“ nustatytas mažesnis investavimo poreikis. Žr. pagrindimą 1.2 dalyje Viešojo sektoriaus duomenų
atvėrimas, IT infrastruktūros optimizavimas, e-sveikata.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 0,49 mln. eurų, jas
perkeliant į 3 prioriteto ERPF 067 kodą.

Veiksmų programos 3 prioritetas
Intervencinių veiksmų sritis
Fondas

ERPF

Kodas

067

Pavadinimas

MVĮ verslo vystymas, parama
verslumui ir inkubatoriams (įskaitant
paramą pumpurinėms ir atskirtosioms
įmonėms)

Finansinė
proporcija
(eurais)

Lėšų perskirstymo pagrindimas

308.730.617
328.730.617

Siūloma didinti finansavimą verslui ir prisidėti prie ilgalaikio ekonomikos skatinimo planojas nukreipti
kovai su COVID-19 (pramonės skaitmeninimui) Lėšos bus skirtos pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos
su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimui.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas padidinti 20 mln. eurų, jas perkeliant
iš:
1) 2 prioriteto ERPF 078, 079 ir 081 kodų (5 mln.eurų),
2) 4 prioriteto ERPF 043 ir 044 kodų (11 mln.eurų),
3) 6 prioriteto SaF 044 kodo (4 mln.eurų).

Finansinė
proporcija
(eurais)

Lėšų perskirstymo pagrindimas

Veiksmų programos 4 prioritetas
Intervencinių veiksmų sritis
Fondas

SaF

Kodas

010

Pavadinimas

Atsinaujinančioji energija: saulės

17.000.000
36.830.206

Siūloma didinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, jas skiriant paskirstytosios elektros energijos
generacijos plėtrai.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas padidinti 8 mln. eurų, jas perkeliant iš
4 prioriteto SaF 011 kodo. Žr. pagrindimą 1.5 dalyje 4 prioriteto 4.1 investicinis prioritetas.
Taip pat siūloma didinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, jas skiriant gaminančių vartotojų
skatinimui.
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SaF

ERPF

SaF

011

Atsinaujinančioji energija: biomasės

152.793.224
140.147.039

013

Siekiant efektyvaus energijos
vartojimo vykdoma viešosios
infrastruktūros renovacija,
parodomieji projektai ir pagalbinės
priemonės

172.392.880
120.492.880

015

Vidutinės ir žemos įtampos
pažangiosios energijos skirstymo
sistemos (įskaitant pažangiuosius
elektros energijos tinklus ir IRT
sistemas)

35.273.401
41.836.156

NENS 25.1.2 papunktyje nurodytas tikslas – iki 2020 metų sukūrus palankią investicijų aplinką, būtų ne
mažiau kaip 34 tūkst. elektros energijos vartotojų, naudojančių gaminančio vartotojo schemą. 2019 m.
pradėjus įgyvendinti gaminančių vartotojų skatinimo priemones, stebimas didelis gyventojų susidomėjimas
ir gaminančių vartotojų skaičiaus augimas – per 2019 metus jų skaičius padidėjo tris kartus. Tačiau bendras
gaminančių vartotojų skaičius vis dar nesiekia NENS nurodyto tikslo. Šio investicijos bus skirtos
koronaviruso sukeltos krizės ilgalaikio pasekmių šalinimo ir ekonomikos atgaivinimo skatinimo
pokantininiu laikotarpiu. Žr. pagrindimą 1.1 dalyje Gaminančių vartotojų skatinimas.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas padidinti 11,83 mln. eurų, jas
perkeliant iš:
1) 5 prioriteto SaF 021 kodo (10,5 mln. eurų);
2) 4 prioriteto SaF 011 kodo (1,33 mln. eurų).
Siūloma nebeskirti lėšų biokuro mobilizavimo, logistikos ir sandėliavimo veikloms, kurios bus
finansuojamos Klimato kaitos programos lėšomis, taip pat siūloma mažinti lėšas biokurą naudojančių
šilumos gamybos įrenginių keitimo ir biokuro panaudojimo skatinimo šilumos energijai gaminti veikloms,
kadangi biokuro panaudojimo tikslai jau yra pasiekti. Žr. pagrindimą 1.5 dalyje 4 prioriteto 4.1 investicinis
prioritetas.
Atsižvelgiant į tai, siūloma šiam intervencijų kodui lėšas sumažinti 10,75 mln. eurų, jas perkeliant į:
1) 4 prioriteto SaF 010 kodą (8 mln. eurų),
2) 4 prioriteto SaF 016 kodą (2,75 mln. eurų).
Taip pat įvertinus nepakankamą pareiškėjų susidomėjimą nedidelės galios biokuro kogeneracijos
skatinimu, dalį šiai veiklai numatytų lėšų nuspręsta skirti gaminančių vartotojų skatinimui ir elektros
skirstomojo tinkle modernizavimui, pritaikant jį prie AEI plėtros tempų, taip prisidedant prie NENS tikslų
įgyvendinimo. Šio investicijos bus skirtos koronaviruso sukeltos krizės ilgalaikio pasekmių šalinimo ir
ekonomikos atgaivinimo skatinimo pokantininiu laikotarpiu.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 1,89 mln. eurų, jas
perkeliant į:
1) 4 prioriteto SaF 010 kodą (1,33 mln. eurų),
2) 4 prioriteto SaF 015 kodą (0,56 mln. eurų).
Atlikus lėšų investavimo skatinimo veiksmus bei įvertinus nepakankamą pareiškėjų susidomėjimą
Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonėmis viešojoje infrastruktūroje nuspręsta lėšas nukreipti:
1) kovai su COVID-19 (44,2 mln. eurų),
2) geriatrijos paslaugų plėtrai (2,7 mln. eurų),
3) vietos plėtros fondui (5 mln. eurų).
Žr. pagrindimą 1.2 dalyje Energijos efektyvumas.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 51,9 mln. eurų, jas
perkeliant į:
1) 8 prioriteto ERPF 053 kodą (1,203 mln. eurų), sveikatos apsaugos priemonėms,
2) 7 prioriteto ESF 102 kodą (42,997 mln. eurų), prastovų kompensavimui,
3) 8 prioriteto ERPF 053 kodą (2,7 mln. eurų), geriatrijos paslaugų plėtrai,
4) 4 prioriteto ERPF 043 kodą (5 mln. eurų), vietos plėtros fondui.
Siūloma didinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, skiriant jas elektros skirstomojo 18inkle
modernizavimui. Siekiant skatinti tvarią AEI plėtrą ir sprendžiant tiekiamos elektros energijos kokybės
problemas, būtina parama ne tik vartotojų pusėje, bet ir papildomos lėšos 18inkle modernizavimui,
pritaikant jį prie AEI plėtros tempų. Gaminančių vartotojų prijungimas prie elektros 18inkle padidina
įtampos skvyravimus ir apkrovas, todėl neužtikrinama elektros tiekimo kokybė, įranga genda ir būtina
modernizuoti skirstomuosius tinklus. Šio investicijos bus skirtos koronaviruso sukeltos krizės ilgalaikio
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SaF

016

Itin veiksminga bendra šilumos ir
elektros energijos gamyba ir
centralizuotas šilumos tiekimas

89.508.805
92.262.029

ERPF

043

Netaršaus miesto transporto
infrastruktūra ir skatinimas (įskaitant
įrangą ir transporto priemones)

27.513.902
24.263.902

044

Pažangios transporto sistemos
(įskaitant paklausos valdymo įvedimą,
rinkliavų sistemas, IT stebėjimo,
valdymo ir informacines sistemas)

7.240.500
4.490.500

ERPF

pasekmių šalinimo ir ekonomikos atgaivinimo skatinimo pokantininiu laikotarpiu. Žr. Pagrindimą 1.1 dalyje
Gaminančių vartotojų skatinimas.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas padidinti 6,56 mln. eurų, jas
perkeliant iš 6 prioriteto SaF 044 kodo (6 mln. eurų) ir 4 prioriteto SaF 011 kodo (0,56 mln. eurų).
Paisant EK direktyvos nuostatos, kad visi šilumos ir karšto vandens skaitikliai turi būti pakeisti į
nuotolinio nuskaitymo iki 2027 metų, siūloma skirti lėšų (2,75 mln. eurų) išmaniosios apskaitos
modernizavimo veiklos įgyvendinimui. Žr. pagrindimą 1.5 dalyje 4 prioriteto 4.1 investicinis prioritetas.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas padidinti 2,75 mln. eurų, jas
perkeliant iš 4 prioriteto SaF 011 kodo.
Siekiant sudaryti galimybę išbandyti naują regionų kompleksinės plėtros finansavimo modelį Vidaus
reikalų ministerija kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Finansų ministerija, Centrine
projektų valdymo agentūra ir Tauragės ir Šalčininkų funkcinių zonų savivaldybėmis vykdo projektą, skirtą
sukurti naują regionų kompleksinės plėtros finansavimo modelį (toliau – modelis). Įgyvendinant dvi
regioniniu bendradarbiavimu grįstas funkcinių zonų kompleksinio vystymo strategijas, jų finansavimo ir
įgyvendinimo (t. y. tinkamų sąlygų modelio išbandymui sukūrimo) reikalinga sudaryti galimybę
įgyvendinant strategijų veiksmus papildomai vykdyti Veiksmų programos 4 prioriteto ERPF lėšomis
remiamas veiklas, skirtas plėtoti aplinkai draugišką transportą ir įgyvendinti darnaus judumo priemones.
Lėšų perskirstymas susijęs su siekiu sumažinti COVID-19 sukeltos krizės poveikį šalies ekonomikai bei
skatinti jos atsigavimą ir tolesnį palaikymą regionuose ilgalaikėje perspektyvoje.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas padidinti 5 mln. eurų, jas perkeliant iš
4 prioriteto ERPF 013 kodo (5 mln. eurų).
Taip pat siūloma mažinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, siekiant padidinti finansavimą verslui ir
prisidėti prie ilgalaikio ekonomikos skatinimo plano.jas nukreipti kovai su COVID-19 (pramonės
skaitmeninimui). Mažinamas priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ lėšomis planuojamų
įgyvendinti projektų skaičius arba apimtys. Žr. pagrindimą 1.2 dalyje Darnaus judumo priemonių diegimas.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 8,25 mln. eurų, jas
perkeliant į 3 prioriteto ERPF 067 kodą.
Siūloma mažinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, siekiant padidinti finansavimą verslui ir prisidėti
prie ilgalaikio ekonomikos skatinimo plano. jas nukreipti kovai su COVID-19 (pramonės skaitmeninimui).
Mažinamas priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ lėšomis planuojamų įgyvendinti projektų
skaičius arba apimtys. Žr. pagrindimą 1.2 dalyje Darnaus judumo priemonių diegimas.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 2,75 mln. eurų, jas
perkeliant į 3 prioriteto ERPF 067 kodą.

Veiksmų programos 5 prioritetas
Intervencinių veiksmų sritis
Fondas

SaF

Kodas

021

Pavadinimas
Vandentvarka ir geriamojo vandens
apsauga (įskaitant upių baseinų
tvarkymą, vandentieką, specialias
prisitaikymo prie klimato kaitos
priemones, centralizuotą ir vartotojų

Finansinė
proporcija
(eurais)

Lėšų perskirstymo pagrindimas

66.333.642
55.833.642

Įvertinus kylančią riziką iki 2023 m. nepasiekti Veiksmų programoje numatyto rodiklio (vandens
terkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės) bei siekiant užtikrinti SaF skirtų lėšų panaudojimą
laiku, siūloma mažinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, siekiant didinti atsinaujinančių išteklių
energijos naudojimą. Žr. pagrindimą 1.2 dalyje Vandens išteklių valdymas.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 10,5 mln. eurų, jas
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ERPF

ERPF

087

093

apskaitą, apmokestinimo sistemas ir
nuotėkio mažinimą
Prisitaikymo prie klimato kaitos
priemonės ir su klimato kaita
susijusios rizikos, pvz., erozijos,
gaisrų, potvynių, audrų ir sausrų,
prevencija ir valdymas, įskaitant
informuotumo didinimo, civilinės
saugos ir nelaimių valdymo sistemas
bei infrastruktūrą
Viešųjų turizmo paslaugų plėtojimas
ir populiarinimas

perkeliant į 4 prioriteto SaF 010 kodą.

4.064.010
17.964.010

Siūloma didinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, skiriant jas gelbėjimo modulių įsigijimui. Žr.
pagrindimą 1.1 dalyje Gelbėjimo moduliai.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas padidinti 13,9 mln. eurų, jas
perkeliant iš 6 prioriteto ERPF 007 kodo.

23.030.022
22.633.022

Keitimas EK sprendimo nereikalauja.
Siūloma mažinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, siekiant jas nukreipti kovai su COVID-19
sveikatos apsaugos priemonėms.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 0,397 mln. eurų, jas
perkeliant į 8 prioriteto ERPF 053 kodą.

Finansinė
proporcija
(eurais)

Lėšų perskirstymo pagrindimas

Veiksmų programos 6 prioritetas
Intervencinių veiksmų sritis
Fondas

Kodas

Pavadinimas

ERPF

005

Elektros energija (kaupimas ir
perdavimas)

56.639.944
48.639.944

ERPF

007

Gamtinės dujos

70.583.163
52.583.163

ERPF

026

Kiti geležinkeliai

62.268.304
49.640.405

ERPF

034

Rekonstruotas ar pagerintas kitas
kelias (greitkelis, nacionalinis,

156.696.360
142.215.359

Siūloma mažinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, įvertinus elektros perdavimo tinklų
modernizavimo ir plėtros planuojamų įgyvendinti projektų parengtumą, siekiant jas nukreipti kovai su
COVID-19. Žr. pagrindimą 1.2 dalyje Elektros ir dujų perdavimo sistemos.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 8 mln. eurų, jas perkeliant į
7 prioriteto ESF 102 kodą prastovų kompensavimui.
Siūloma mažinti šiam intervencijų kodui lėšas, skirtas gamtinių dujų perdavimo sistemų
modernizavimui ir plėtrai. Žr. pagrindimą 1.2 dalyje Dujų prdavimo sistemos.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 16 mln. eurų, jas perkeliant
į 5 prioriteto ERPF 087 kodą (13,9 mln. eurų) ir 8 prioriteto ERFF 053 kodą (2,1 mln. eurų).
Taip pat siūloma mažinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, įvertinus gamtinių dujų perdavimo tinklų
modernizavimo ir plėtros planuojamų įgyvendinti projektų parengtumą, siekiant jas nukreipti kovai su
COVID-19. Žr. pagrindimą 1.2 dalyje Elektros ir dujų perdavimo sistemos.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 2 mln. eurų, jas perkeliant į
7 prioriteto ESF 102 kodą prastovų kompensavimui.
Siūloma mažinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, siekiant jas nukreipti kovai su COVID-19.
Atsisakyta dalies projektų, planuotų įgyvendinti priemonės „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas” ir
„Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ lėšomis. Žr. pagrindimą 1.2 dalyje Transportas
(geležinkelių aplinkosauga, kelių ir vidaus vandens kelių infrastruktūra).
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 12,63 mln. eurų, jas
perkeliant į 7 prioriteto ESF 102 kodą prastovų kompensavimui.
Siūloma mažinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, siekiant jas nukreipti kovai su COVID-19.
Atsisakyta priemonės „Miestų transporto infrastruktūros vystymas įgyvendinant valstybei svarbius
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regioninis ar vietos kelias)

ERPF

ERPF

SaF

042

Vidaus vandens keliai ir uostai
(regioniniai ir vietos)

25.196.942
20.196.942

044

Pažangios transporto sistemos
(įskaitant paklausos valdymo
įvedimą, rinkliavų sistemas, IT
stebėjimo, valdymo ir informacines
sistemas)

1.448.100
357.000

044

Pažangios transporto sistemos
(įskaitant paklausos valdymo
įvedimą, rinkliavų sistemas, IT
stebėjimo, valdymo ir informacines
sistemas)

36.051.275
20.951.275

jungtinius projektus“ įgyvendinimo. Žr. pagrindimą 1.2 dalyje Transportas (geležinkelių aplinkosauga, kelių
ir vidaus vandens kelių infrastruktūra).
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 14,481 mln. eurų, jas
perkeliant į 7 prioriteto ESF 102 kodą prastovų kompensavimui.
Siūloma mažinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, siekiant jas nukreipti kovai su COVID-19.
Mažinama priemonės „Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas“ lėšomis planuojamo įgyvendinti
projekto apimtis. Žr. pagrindimą 1.2 dalyje Transportas (geležinkelių aplinkosauga, kelių ir vidaus vandens
kelių infrastruktūra).
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 5 mln. eurų, jas perkeliant į
7 prioriteto ESF 102 kodą prastovų kompensavimui.
Siūloma mažinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, siekiant jas nukreipti kovai su COVID-19.
Atsisakyta dalies projektų, planuotų įgyvendinti priemonės „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas” ir
„Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ lėšomis. Žr. pagrindimą 1.2 dalyje Transportas
(geležinkelių aplinkosauga, kelių ir vidaus vandens kelių infrastruktūra).
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 1,091 mln. eurų, jas
perkeliant į 7 prioriteto ESF 102 kodą prastovų kompensavimui.
Dėl nepakankamo projektų skaičiaus priemonėje „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T
tinkle“ siūloma mažinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, siekiant jas nukreipti ekonomikos skatinimo
priemonėms, atsižvelgiant į COVID-19 sukeltas ekonomines ir finansines pasekmes.
Žr. pagrindimą 1.2 dalyje Intelektinės transporto sistemos (ITS).
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 15,1 mln. eurų, jas
perkeliant į:
1) 3 prioriteto ERPF 067 kodą (4 mln. eurų),
2) 4 prioriteto SaF 015 kodą (6 mln. eurų),
3) 7 prioriteto ESF 102 kodą (5,1 mln.eurų) prastovų kompensavimui.

Veiksmų programos 7 prioritetas
Intervencinių veiksmų sritis
Fondas

ERPF

Kodas

055

Pavadinimas

Kita socialinė infrastruktūra, kuria
prisidedama prie regioninės ir vietos
plėtros

Finansinė
proporcija
(eurais)

Lėšų perskirstymo pagrindimas

421.299.136
399.736.853

Siūloma mažinti šiam intervencijų kodui lėšas, jas perkeliant telemedicinos paslaugų įgyvendinimui. Žr.
pagrindimą 1.2 dalyje Užimtumas.
Atsižvelgiant į tai, siūloma šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 1 mln. eurų, jas perkeliant į
8 prioriteto ERPF 053 kodą.
Taip pat siekiant efektyvesnio ES lėšų investavimo siūloma mažinti nesuplanuotas 7.1.1 uždavinio šiam
intervencijų kodui skirtas lėšas, skiriant jas neįgaliųjų institucinės globos pertvarkai. Žr.pagrindimą 1.2
dalyje Investicijų pritraukimo į miestus gerinimas.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 7 mln. eurų, jas perkeliant į
8 prioriteto ERPF 055 kodą.
Reaguojant į krizės sukeltas neigiamas pasekmes šaliai ir įgyvendinant Ekonomikos skatinimo ir
koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, buvo įvertintas 7 prioriteto
ūkinės veiklos įvairovei ir sąlygų investicijų pritraukimui gerinti planuojamų projektų parengtumas.
Mažiausiai parengtiems bei į sąrašus neįtrauktiems projektams planuotas lėšas (13,562 mln. eurų) nutarta
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ESF

102

Darbo ieškančių ir neaktyvių asmenų,
tarp jų – ilgalaikių bedarbių ir nuo
darbo rinkos nutolusių asmenų,
įdarbinimo galimybės, taip pat
naudojantis vietos užimtumo
iniciatyvomis ir parama darbo jėgos
judumui

233.269.027
355.400.146

skirti prastovų darbo užmokesčio kompensavimui.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 13,562 mln. eurų, jas
perkeliant į 7 prioriteto ESF 102 kodą (13,562 mln. eurų).
Atsižvelgiant į tai, kad ESF lėšų poreikis strategijų veiksmams, skirtiems funkcinėse zonose padidinti
kokybišką užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje, įgyvendinti (t. y. integruotosioms teritorinėms
investicijoms) yra mažesnis nei suplanuotas Veiksmų programos 7 prioritete, siūloma mažinti šiam
intervencijų kodui skirtas lėšas, skiriant jas vietos plėtros fondui 10 prioritete (119 kodas) ir nukreipiant
kovai su COVID-19 (šio kodo apimtyje).
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 3 mln.eurų, jas perkeliant į
10 prioriteto ESF 119 kodą (0,16 mln. eurų) ir perskirstant šio ESF 102 kodo apimtyje (2,84 mln. eurų).
Taip pat siūloma didinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, siekiant jas nukreipti kovai su COVID-19,
t. y. prastovų kompensavimui pandemijos metu siekiant išlaikyti darbo vietas. Žr. pagrindimą 1.1 dalyje
Prastovų darbo užmokesčio kompensavimas siekiant išlaikyti darbo vietas (COVID-19).
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas padidinti 125,13 mln. eurų, jas
perkeliant iš:
1) 4 prioriteto ERPF 013 kodo (42,997 mln. eurų),
2) 6 prioriteto ERPF 005 kodo (8 mln. eurų),
3) 6 prioriteto ERPF 007 kodo (2 mln. eurų),
4) 6 prioriteto ERPF 026 kodo (12,627 mln. eurų),
5) 6 prioriteto ERPF 034 kodo (14,481 mln. eurų),
6) 6 prioriteto ERPF 042 kodo (5 mln. eurų),
7) 6 prioriteto ERPF 044 kodo (1,091 mln. eurų),
8) 6 prioriteto SaF 044 kodo (5,1 mln.eurų),
9) 7 prioriteto ERPF 055 kodo (13,562 mln. eurų),
10) 7 prioriteto ERPF 102 kodo (2,84 mln. eurų),
11) 9 prioriteto ESF 117 kodo (13,431 mln. eurų),
12) 10 prioriteto ESF 119 kodo (4 mln. eurų).

Veiksmų programos 8 prioritetas
Intervencinių veiksmų sritis
Fondas

ERPF

Kodas

053

Pavadinimas

Sveikatos priežiūros infrastruktūra

Finansinė
proporcija
(eurais)

167.889.782
202.989.782

Lėšų perskirstymo pagrindimas
Siūloma didinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, jas skiriant telemecinos paslaugoms. Žr.
Pagrindimą 1.1 dalyje Telemedicinos paslaugos.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas padidinti 3,1 mln. eurų, jas perkeliant
iš:
1) 6 prioriteto ERPF 007 kodo (2,1 mln. eurų),
2) 7 prioriteo ERPF 055 kodo (1 mln. eurų).
Taip pat siūloma didinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas. Lėšos bus skiriamos trečiajam geriatrijos
paslaugų plėtros etapui, kuris skirtas ambulatorinėms paslaugoms teikti reikalingos infrastruktūros
sukūrimui, taip užbaigiant geriatrijos paslaugų, nukreiptų į senyvo amžiaus žmones, tinklo plėtrą visoje
Lietuvoje. Žr. pagrindimą 1.1 dalyje Geriatrijos paslaugų plėtra.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas padidinti 2,7 mln. eurų, jas perkeliant

23

055

Kita socialinė infrastruktūra, kuria
prisidedama prie regioninės ir vietos
plėtros

97.718.833
104.718.833

109

Aktyvi įtrauktis, be kita ko, siekiant
propaguoti lygias galimybes ir aktyvų
dalyvavimą ir gerinti įsidarbinimo
galimybes

57.924.006
52.924.006

ESF

112

Galimybių naudotis įperkamomis,
tvariomis ir aukštos kokybės
paslaugomis, įskaitant sveikatos priežiūrą
ir visuotinės svarbos socialines
paslaugas, didinimas

122.104.236
128.004.236

ESF

113

Socialinio verslumo ir profesinės
integracijos socialinėse įmonėse, taip pat
socialinės ir solidarumo ekonomikos

42.126.042
41.286.042

ERPF

ESF

iš 4 prioriteto ERPF 013 kodo.
Siūloma didinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, siekiant jas nukreipti kovai su COVID-19. Lėšos
bus skiriamos COVID-19 prevencijai, diagnostikai ir gydymui reikalingos įrangos, medicinos prietaisų
(dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai, gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriai ir kt.), apsaugos
priemonių, reagentų tyrimams ir kt. tikslinių priemonių įsigijimui. Žr. pagrindimą 1.1 dalyje Priemonės,
skirtos kovai su koronavirusu (COVID-19).
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas padidinti 29,3 mln. eurų, jas
perkeliant iš:
1) 1 prioriteto ERPF 058 kodo (5,4 mln. eurų),
2) 1 prioriteto ERPF 060 kodo (18 mln. eurų),
3) 1 prioriteto ERPF 062 kodo (4,3 mln. eurų),
4) 4 prioriteto ERPF 013 kodo (1,203 mln. eurų),
5) 5 prioriteto ERPF 093 kodo (0,397 mln. eurų).
Siūloma mažinti lėšas gyvenimo netolygumų mažinimo veikloms regionuose, jas perskirstant šio kodo
apimtyje ir nukreipiant neįgaliųjų institucinės globos pertvarkai .
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 3,3 mln. eurų, jas
perskirstant ERPF 055 kodo apimtyje
Taip pat siūloma didinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, skiriant jas neįgaliųjų institucinės globos
pertvarkai. Žr. pagrindimą 1.1 dalyje Negalią turinčių asmenų institucinės globos pertvarka.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas padidinti 10,3 mln. eurų, jas
perkeliant iš 7 prioriteto ERPF 055 kodo (7 mln. eurų) ir perskirstant jas šio ERPF 055 kodo apimtyje (3,3
mln. eurų)
Siekiant konsoliduoti lėšas kovai su COVID-19 pandemija, mažinamos priemonių, skirtų socialiai
pažeidžiamų asmenų integracijai į visuomenę ir pagalbai įsidarbinant, lėšos. Šių paslaugų tęstinumas šalyje
bus užtikrinamas mažesne apimtimi, o veiklos taip pat bus tęsiamos ir būsimajame finansavimo periode.
Šios lėšos perskirstomos 8 prioriteto viduje sveikatos apsaugos priemonėms ir specialistų mokymui, siekiant
įveikti COVID-19 pandemiją.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 5 mln. eurų, jas perkeliant į
8 prioriteto ESF 112 kodą.
Keitimas EK sprendimo nereikalauja.
Siekiant konsoliduoti lėšas kovai su COVID-19 pandemija, mažinamos lėšos kompleksinių paslaugų
šeimoms teikimui (3 mln. eurų perskirstoma šio kodo apimtyje). Minėtos paslaugos savivaldybėse bus
tęsiamos mažesne apimtimi.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 3 mln. eurų, jas perskirstant
šio ESF 112 kodo apimtyje.
Taip pat sveikatos apsaugos priemonėms įsigyti ir specialistų mokymui dėl COVID-19 šiam intervencijų
kodui perskirstomos iš 8 prioritete finansuojamų priemonių, skirtų socialinės įtraukties didinimui ir
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros priemonių.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas padidinti 8,9 mln. eurų, jas perkeliant
iš:
1) 8 prioriteto ESF 109 kodo (5 mln. eurų),
2) 8 prioriteto ESF 114 kodo (0,9 mln. eurų),
ir perskirstant lėšas šio ESF 112 kodo apimtyje (3 mln. eurų).
Keitimas EK sprendimo nereikalauja.
Įvertinus kiekvienos iš bandomųjų strategijų veiksmus (kurie suplanuoti atsižvelgus į funkcinės zonos
specifiką, problematiką ir svarbiausius poreikius), nustatyta, kad ESF lėšų poreikis strategijų veiksmams
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skatinimas siekiant padidinti
įsidarbinimo galimybes

ESF

114

Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros
strategijos

19.740.102
18.840.102

didesnis yra 10 prioritete, todėl siūloma mažinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, skiriant jas vietos
plėtros fondui 10 prioritete (119 kodas). Žr. pagrindimą 1.2 dalyje Integruotos teritorijų investicijos (ITI).
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 0,84 mln. eurų, jas
perkeliantį 10 prioriteto ESF 119 kodą.
Keitimas EK sprendimo nereikalauja.
Siekiant konsoliduoti lėšas kovai su COVID-19 pandemija, siūloma mažinti šiam intervencijų kodui
skirtas lėšas. Planuojama, kad įgyvendinant bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektus periodo
pabaigoje bus sutaupyta lėšų. Todėl šiuo metu yra leista sudaryti projektų sutarčių už didesnę sumą. Lėšos
bus perskirstytos sveikatos apsaugos priemonėms ir specialistų mokymui siekiant įveikti COVID-19
pandemiją. Žr. pagrindimą 1.2 dalyje Integruotos teritorijų investicijos (ITI).
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 0,9 mln. eurų, jas perkeliant
į 8 prioriteto ESF 112 kodą.

Veiksmų programos 9 prioritetas
Intervencinių veiksmų sritis
Fondas

ESF

ESF

Kodas

115

117

Pavadinimas
Mokyklos nebaigiančių asmenų
skaičiaus mažinimas ir
mokyklos nebaigimo prevencija,
taip pat lygių galimybių gauti
kokybišką ikimokyklinį, pradinį
ir vidurinį išsilavinimą, įskaitant
grįžimui į švietimo ir mokymo
procesą skirtus mokymosi būdus
(formalųjį, neformalųjį
mokymąsi ir savišvietą),
užtikrinimas
Vienodų galimybių formaliai,
neformaliai ir savarankiškai
mokytis visą gyvenimą
suteikimas visoms amžiaus
grupėms, darbuotojų žinių,
įgūdžių ir kompetencijos
ugdymas ir lanksčių mokymosi
būdų, be kita ko, pasitelkiant
profesinį orientavimą ir įgytos
kompetencijos pripažinimą,
skatinimas

Veiksmų programos 10 prioritetas

Finansinė
proporcija
(eurais)

Lėšų perskirstymo pagrindimas

104.864.079
116.864.079

Siūloma didinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, skiriant jas neformaliojo vaikų švietimo veikloms.
Žr. pagrindimą Veiksmų programos keitimo pagrindimo priedas Nr. 1.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, padidinti 12 mln. eurų, jas perkeliant
iš 9 prioriteto ESF 117 kodo.

Siūloma mažinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, siekiant jas nukreipti neformaliajam vaikų
švietimui.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 12 mln. eurų, jas perkeliantį
9 prioriteto ESF 115 kodą.
170.542.853
145.111.017

Keitimas EK sprendimo nereikalauja.
Siūloma mažinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, siekiant jas nukreipti kovai su COVID-19
prastovų kompensavimui.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, skirtas darbuotojų mokymui ir
kvalifikacijos tobulinimui, sumažinti 13,431 mln. eurų, jas perkeliant į 7 prioriteto ESF 102 kodą.
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Intervencinių veiksmų sritis
Fondas

ESF

Kodas

119

Pavadinimas

Investavimas į institucinius gebėjimus
ir viešojo administravimo subjektų bei
viešųjų paslaugų veiksmingumą
nacionaliniu, regioniniu ir vietos
lygmenimis siekiant reformų, geresnio
reglamentavimo ir gero valdymo

Finansinė
proporcija
(eurais)

110.459.184
107.459.184

Lėšų perskirstymo pagrindimas
Siekiant sudaryti galimybę išbandyti naują regionų kompleksinės plėtros finansavimo modelį Vidaus
reikalų ministerija kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Finansų ministerija, Centrine
projektų valdymo agentūra ir Tauragės ir Šalčininkų funkcinių zonų savivaldybėmis vykdo projektą, skirtą
sukurti naują regionų kompleksinės plėtros finansavimo modelį (toliau – modelis). Įgyvendinant dvi
regioniniu bendradarbiavimu grįstas funkcinių zonų kompleksinio vystymo strategijas, jų finansavimo ir
įgyvendinimo (t. y. tinkamų sąlygų modelio išbandymui sukūrimo) reikalinga sudaryti galimybę
įgyvendinant strategijų veiksmus papildomai vykdyti Veiksmų programos 10 prioriteto ESF lėšomis
remiamas veiklas, skirtas pagerinti visuomenei teikiamų viešųjų paslaugų kokybę. Lėšų didinimas šiam
intervencijų kodui susijęs su siekiu sumažinti COVID-19 sukeltos krizės poveikį šalies ekonomikai bei
skatinti jos atsigavimą ir tolesnį palaikymą regionuose ilgalaikėje perspektyvoje. Žr. pagrindimą 1.1 dalyje
Regionų kompleksinės plėtros finansavimo modelis.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas padidinti 1 mln. eurų, jas perkeliant
iš:
1) 7 prioriteto ESF 102 kodo (0,16 mln. eurų),
2) 8 prioriteto ESF 113 kodo (0,84 mln. eurų).
Keitimas EK sprendimo nereikalauja.
Taip pat siūloma mažinti šiam intervencijų kodui skirtas lėšas, siekiant jas nukreipti kovai su COVID19. Pagal šį intervencijų kodą Veiksmų programos 10 prioritete buvo atsisakyta dalies investicijų, kurios
neprisideda prie viešojo valdymo reformos įgyvendinimo valstybės mastu, t.y. buvo atsisakyta institucinio
lygmens nesisteminių projektų. Atsižvelgiant į prognozuojamus sutaupymus (įvertinus buvusio finansinio
laikotarpio patirtį), šiam prioritetui skirtas virškontraktavimas. Todėl dalį šio prioriteto lėšų nuspręsta skirti
kovai su COVID-19 (prastovų kompensavimui). Žr. pagrindimą 1.2 dalyje Verslo reguliavimo aplinkos
gerinimas.
Atsižvelgiant į tai, siūlome šiam intervencijų kodui skirtas lėšas sumažinti 4 mln. eurų, jas perkeliant į
7 prioriteto ESF 102 kodą.

1.4. Šiuo Veiksmų programos pakeitimu siūloma tikslinti prioritetų rodiklius (tame tarpe ir prioritetų veiklos rezultatų peržiūros plane):
 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas”,
 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinamoms veikloms;
 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinamoms veikloms;
 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas”,
 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos”,
 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra”,
 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas”,
 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu”,
 9 prioritetas „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“,
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10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“.
Veiksmų programos 1 prioritetas

ERPF bendrieji ir specialieji programos produkto rodikliai
Nr.

3.

Rodiklio pavadinimas

Privataus sektoriaus tyrėjų,
pasinaudojusių pagerinta
MTEPI infrastruktūros baze,
skaičius

Matavimo
vienetai

Asmenys

Fondas

ERPF

Regiono
kategorija

Siektina
reikšmė
(2023)

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

Rodiklio keitimo pagrindimas

Mažiau
išsivystęs

100
85

Duomenys iš
projektų

Kartą per metus

Rodiklis mažinamas atsižvelgiant į tai, kad prie
šio rodiklio prisideda tik 1 priemonė. Rodiklio
siekia 1 veikla „Įsijungimas į tarptautines
mokslinių tyrimų infrastruktūras (ESFRI) bei
atviros prieigos MTEP infrastruktūros, kuri
reikalinga
dalyvavimui
tarptautinėse
ar
regioninėse mokslinių tyrimų iniciatyvose,
atnaujinimas, kūrimas ir plėtra“, kuriai numatytas
52 mln. eurų finansavimas.
Kadangi priemonės lėšos mažėja 7,7 mln. eurų, t.
y. 14,8 proc., todėl atitinkamai siūloma mažinti
siektiną rodiklio reikšmę.

Regiono
kategorija

Siektina
reikšmė
(2023)

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

Rodiklio keitimo pagrindimas

Kartą per metus

Rodiklis mažinamas atsižvelgiant į tai, kad prie
šio rodiklio prisideda tik 1 priemonės 1 veikla.
Šiuo metu įgyvendinamose sutartyse suplanuota,
kad investicijas gaus 5 įmonės, kurios buvo
įsteigtos iki fiksuoto įkainio (toliau – FĮ)
padidinimo (pasiekta – 0). Šiuo metu vertinamos
dar 24 paraiškos, preliminariai bent 7 neatitiks
reikalavimų ir nebus finansuojamos, taip pat
kvietimui numatyto finansavimo užtektų tik 20
projektų. Dabar taikoma atnaujinta FĮ suma 100
000 eurų. Po keitimų likusių lėšų 2,7 mln. užtenka
vienam kvietimui, kurio metu galės būti
finansuotos 27 įmonės.
Mažinama rodiklio reikšmė apskaičiuota taip: 5
(suplanuota sutartyse) + 15 (vertinamuose
projektuose planuojama pasiekti) + 27 (naujam
kvietimui numatyta rodiklio reikšmė).

ERPF bendrieji ir specialieji programos produkto rodikliai
Nr.

Rodiklio pavadinimas

Matavimo
vienetai

Fondas

1.2.2. konkretaus uždavinio veiklas atspindintys produkto rodikliai:

14.

Naujų įmonių, gavusių
investicijas, skaičius

Įmonės

ERPF

Mažiau
išsivystęs

70
47

Duomenys iš
projektų

27

16.

Įmonių, bendradarbiaujančių
su tyrimų institucijomis,
skaičius

Įmonės

ERPF

Mažiau
išsivystęs

100
56

Duomenys iš
projektų

Kartą per metus

Rodiklis mažinamas atsižvelgiant į tai, kad prie
šio rodiklio prisideda tik 1 priemonės 2 veiklos.
Šiuo metu įgyvendinamose sutartyse suplanuotas
pasiekti įmonių skaičius – 11 (pasiekta – 3). Šiuo
metu vertinami 3 projektai, pateikti pgal 1-ąją
priemonės veiklą, naujų kvietimų nėra numatoma.
Pagal kitos veiklos paraiškas planuojama pasiekti
15 įmonių skaičių. Po keitimų likusių lėšų (2,7
mln.) užtenka dar vienam šios veiklos kvietimui,
kurio metu galės būti finansuotos 27 naujos
įmonės.
Mažinama rodiklio reikšmė apskaičuota taip: 11
(suplanuota sutartyse) +3 (vertinami pirmos
veiklos projektai) + 15 (bendradarbiaujančių
naujų įmonių antros veiklos projektuose) + 27
(naujam antros veiklos kvietimui numatyta
rodiklio reikšmė).

Regiono
kategorija

Siektina
reikšmė
(2023)

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

Rodiklio keitimo pagrindimas

Kartą per metus

Veiksmų programos 2.2 investicinio prioriteto
veiklų sąraše nurodyta, kad „bus kuriamos
priemonės ir remiamos iniciatyvos, orientuotos į
viešojo sektoriaus informacijos efektyvų atvėrimą
pakartotiniam panaudojimui ir jo panaudojimą“.
Todėl rengiant Veiksmų programą buvo numatyti
3 sprendimai. Sumažinus lėšas 2.2.1 konkrečiam
uždaviniui, nuspręsta vykdyti tik pagrindinį
projektą „Atvirų duomenų sąveikumas ir
optimizavimas“, jo II etapui skiriant papildomas
lėšas (2,6 mln. eurų), o kitų galimų nesisteminių
iniciatyvų atsisakyti. Todėl yra mažinama rodiklio
reikšmė.
Pažymėtina, kad sprendimas įgyvendinimas visos
valstybės mastu ir užtikrins naujų įrankių
sukūrimą. Skaidrus, efektyvus ir patogus viešojo
sektoriaus informacijos atvėrimas pakartotiniam
panaudojimui
skatins
verslą
bei
kitas
suinteresuotas šalis atvertą informaciją aktyviai
panaudoti, kuriant ir teikiant naujas skaitmenines
paslaugas ir produktus.

Veiksmų programos 2 prioritetas
ERPF bendrieji ir specialieji programos produkto rodikliai
Nr.

1.

Rodiklio pavadinimas

Įgyvendinti sprendimai, skirti
viešojo sektoriaus
informacijos pakartotiniam
panaudojimui

Matavimo
vienetai

Skaičius

Fondas

ERPF

Mažiau
išsivystęs

3
1

Duomenys iš
projektų
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Veiksmų programos 3 prioritetas
ERPF bendrieji ir specialieji programos produkto rodikliai
Matavimo
Nr.
Rodiklio pavadinimas
Fondas
vienetas
Kitos formos nei subsidija
1.
finansinę paramą gaunančių
Įmonės
ERPF
įmonių skaičius

2.

Privačios investicijos,
atitinkančios viešąją paramą
įmonėms (ne subsidijos)

EUR

ERPF

Regiono
kategorija

Siektina
reikšmė (2023)

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

Mažiau
išsivystęs

326
1 554

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

Mažiau
išsivystęs

33.180.000
374.232.000

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

Rodiklio keitimo pagrindimas
Veiksmų programos rengimo metu planuojant
rodiklių reikšmes buvo remiamasi prieš tai
įgyvendintų projektų patirtimi ir buvo planuojama
3.1 ir 3.3 investiciniuose prioritetuose (IP)
įgyvendinti po 3 finansines priemones (FP), t. y.
teikti paskolas, garantijas ir investuoti į rizikos
kapitalą. Tačiau atliktas Verslo finansavimo
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšomis išankstinis vertinimas (toliau –
Išankstinis vertinimas), kuris buvo patvirtintas
2015 m. kovo 27 d., po Veiksmų programos
patvirtinimo, parodė, kad 3.3 IP tikslinga
įgyvendinti tik paskolas, o 3.1 IP tikslinga didesne
apimtimi, nei planuota rengiant Veiksmų
programą, įgyvendinti paskolų, garantijų ir rizikos
kapitalo FP. Atitinkamai 3.3 IP rodikliai mažėjo,
o 3.1 IP rodikliai didėjo.
Taip pat svarbu pažymėti, kad pradėjus
įgyvendinti FP laipsniškai keičiantis ekonominės
aplinkos ir rinkos sąlygoms, atsižvelgiant į FP
įgyvendinimo rezultatus, besikeičiančią socialinęekonominę
aplinką,
pasikeitusią
verslo
finansavimo situaciją rinkoje bei iškilus poreikiui
įvertinti galimą FP panaudojimą ir siekiant FP
nukreipti rinkos nepakankamumui (verslo,
įskaitant smulkiojo ir vidutinio verslo,
finansavimo trūkumui) spręsti, Išankstinis
vertinimas
buvo
nuolat
peržiūrimas
ir
atnaujinamas, ir atsižvelgiant į patikslinto
Išankstinio vertinimo rezultatus buvo tikslinimas
įgyvendinamų FP sąlygos ir atitinkamai keitėsi
rodiklių reikšmės .
2020 m. kovo mėn. įgyvendinamų FP
priežiūros komitetas, atsižvelgdamas į susidariusią
padėtį dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo
grėsmės Lietuvos Respublikoje, ir įvertinęs tai,
kad visoje šalyje paskelbta ekstremalioji situacija
ir karantinas, kas turi neigiamą poveikį šalies
ekonomikai, vertinant šio poveikio didėjimo
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riziką, bei atsižvelgdamas į atnaujinto Išankstinio
vertinimo išvadas, priėmė sprendimus dėl
Veiksmų programos 3.3.1 konkretaus uždavinio
„Padidinti MVĮ produktyvumą“ dalies lėšų
perskirstymo
garantijų
priemonėms,
įgyvendinamoms pagal Veiksmų programos
konkretų uždavinį 3.1.1 „Padidinti verslumo
lygį“. Tarp konkrečių uždavinių perskirsčius lėšas
atitinkamai tikslinamos rodiklių reikšmės.
Atkreipiame dėmesį, kad prieš Veiksmų
programos rodiklių reikšmių keitimą buvo imtasi
įvairių FP įgyvendinimo skatinimo priemonių
siekiant pasiekti Veiksmų programoje nustatytas
rodiklių reikšmes, tačiau besikeičiančios rinkos
sąlygos bei netikėtas koronaviruso (COVID-19)
plitimas nulėme 3.1 IP įgyvendinimą didesne
apimtimi nei 3.3 IP (perskirstant lėšas tarp šių IP
atitinkamai tikslinant rodiklių reikšmes).
ERPF bendrieji ir specialieji programos produkto rodikliai
Eil.
Matavimo
Nr.
Rodiklio pavadinimas
vienetas

Fondas

Regiono
kategorija

Siektina
reikšmė
(2023)

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

1.

Privačios investicijos, atitinkančios
viešąją paramą įmonėms (subsidijos)

EUR

ERPF

Mažiau
išsivystęs

317.000.000
338.300.000

Duomenys iš
projektų

Kartą per
metus

2.

Subsidijas gaunančių įmonių skaičius

Įmonės

ERPF

Mažiau
išsivystęs

830
885

Duomenys iš
projektų

Kartą per
metus

EUR

ERPF

Mažiau
išsivystęs

81.480.000
23.270.000

Duomenys iš
projektų

Kartą per
metus

Įmonės

ERPF

Mažiau
išsivystęs

656
40

Duomenys iš
projektų

Kartą per
metus

3.
4.

Privačios investicijos, atitinkančios
viešąją paramą įmonėms (ne
subsidijos)
Kitos formos nei subsidija finansinę
paramą gaunančių įmonių skaičius

Rodiklio keitimo pagrindimas
Rodiklis didinamas atsižvelgiant į tai, kad
pramonės skaitmeninimo veikloms papildomai
skiriama 20 mln. eurų
Rodiklis didinamas atsižvelgiant į tai, kad
pramonės skaitmeninimo veikloms papildomai
skiriama 20 mln. Eurų.
Taip pat atitinkamai keičiama ir rodiklio
reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūris
plane.
Žr. pagrindimą 3.1 investicinio prioriteto
lentelėje „ERPF bendrieji ir specialieji
programos produkto rodikliai“ prie rodiklio
„Kitos formos nei subsidija finansinę paramą
gaunančių įmonių skaičius“.

Veiksmų programos 4 prioritetas
SaF bendrieji ir specialieji produkto rodikliai
Nr.

Rodiklio pavadinimas

Matavimo
vienetas

Fondas

Regiono
kategorija

Siektina
reikšmė
(2023)

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

Rodiklio keitimo pagrindimas
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1.

Papildomi atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos
pajėgumai

MW

SaF

–

365
423

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

2.

Bendras metinis šiltnamio
efektą sukeliančių dujų
kiekio sumažėjimas

t CO2
ekvivalentu

SaF

–

414.505
449.305

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

3.

Įsigyti nauji biokuro
žaliavos mobilizavimo,
biokuro gamybos bei
transportavimo įrenginiai

Skaičius

SaF

–

48

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

Siūloma didinti rodiklio reikšmę, kadangi skiriamos
papildomos lėšos gaminančių vartotojų skatinimui.
Rodiklio padidėjimo reikšmė nustatyta papildomai
numatant 19,83 mln. eurų (11,83 mln. šiuo keitimu ir 8
mln. ankstesniu keitimu, kuriam SK pritarė 2019 m.
rugsėjo mėn.) finansavimą 4.1.1 konkrečiam uždaviniui.
Taikant Europos socialinio fondo agentūros užsakymu
atliktos rinkos analizės metu nustatytą 1 kW įkainį
(1467,78 eurų) ir vidutinį 22 proc. intensyvumą,
atitinkamai papildomų AIE, naudojančių elektros gamybos
pajėgumų bus sukurta 58 MW. (19,83 mln.-4,11 proc.
tiesioginių išlaidų)/(1467,78*0,22)=58 869 kW arba 58
MW.
Taip pat atitinkamai keičiama ir rodiklio reikšmė Prioriteto
veiklos rezultatų peržiūros plane
Rodiklio padidėjimo reikšmė nustatyta atsižvelgiant į
rodiklio „Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos
gamybos pajėgumai“ padidėjusią reikšmę ir vadovaujantis
Europos investicijų banko parengta šiltnamio efektą
sukeliančių
dujų
emisijos
įvertinimo
metodika
(http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_project_car
bon_footprint_methodologies_en.pdf).
Atsinaujinančių
išteklių energiją naudojančių technologijų, generuojančių
elektros energiją iš saulės šviesos, įrengtas 1 MW bendrą
metinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažina
600 t CO2 ekvivalentu. Papildomai įrengus 58 MW,
gausime sumažėjimą 34800 t CO2 ekvivalentu
(58*600=34800).
Atsižvelgiant į tai, kad siūloma perskirstyti lėšas 4
prioriteto apimtyje (2,75 mln. eurų) ir tikslinti 4.1
investicinio prioriteto įgyvendinimo veiklų aprašymą,
išbraukiant biokuro mobilizavimo ir logistikos veiklas,
atitinkamai siūloma naikinti ir uždavinio rodiklį.

ERPF ir SaF bendrieji ir specialieji programos produkto rodikliai
Nr.

2.

Rodiklio pavadinimas

Metinis pirminės energijos
suvartojimo viešuosiuose
pastatuose sumažėjimas

Matavimo
vienetas

kWh/per
metus

Fondas

ERPF

Regiono
kategorija

Mažiau
išsivystęs

Siektina
reikšmė
(2023)

60.000.000
39.000.000

Duomenų
šaltinis

Duomenys
iš projektų

Atsiskaitymo
dažnumas

Rodiklio keitimo pagrindimas

Kartą per
metus

Atsižvelgiant į 51,9 mln. eurų mažinamą
finansavimą energijos efektyvumo skatinimui,
siūloma mažinti siektiną rodiklio reikšmę.
Rodiklio siektina reikšmė apskaičiuota atsižvelgiant
į tai, kiek kainuoja 1 kWh sutaupymas visuomeninės
paskirties pastatuose. Išanalizavus 2007–2013 m.
laikotarpio ES struktūrine parama finansuotų
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3.

Modernizuotasų šviestuvų skaičius

Šviestuvai

ERPF

Mažiau
išsivystęs

30.000
11.700

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

4.

Bendras metinis šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekio
sumažėjimas

t CO2
ekvivalent
u

ERPF

Mažiau
išsivystęs

80.000
73.223

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

visuomeninės paskirties pastatų renovacijos projektų
duomenis buvo nustatyta, kad 1 kWh pirminės
energijos sutaupymas tokio tipo pastatuose
vidutiniškai kainuoja apie 1,8 euro (VĮ Energetikos
agentūra). Išvedus numatomos skirti paramos 54
mln. eurų (Energetikos ministerijos lėšos) + 17 mln.
eurų (Aplinkos ministerijos lėšos) = 71 mln. eurų ir 1
kWh sutaupymo kainos santykį, gauname galimą
sutaupyti pirminės energijos kiekį apie 39 mln. kWh.
Atsižvelgiant į 51,9 mln. eurų mažinamą
finansavimą energijos efektyvumo skatinimui,
siūloma mažinti siektiną rodiklio reikšmę.
Rodiklio reikšmė nustatyta ekspertino vertinimo
metu atsižvelgiant į nustatytą Veiksmų programos
rezultato rodiklio „Sunaudotas galutinės energijos
kiekis paslaugų ir namų ūkiose“ reikšmę,
planuojamus sutaupymus, keičiant seną šviestuvą
nauju, ir įvertinant vieno šviestuvo sunaudojamos
galios sumažėjimą tam pačiam darbo valandų
skaičiui. Rodiklio pasiekimui preliminariai bus skirta
apie 16,5 mln. eurų. Kadangi vidutinė vieno
šviestuvo
modernizavimo
kaina,
įvertinus
projektavimo ir techninės priežiūros, administravimo
išlaidas, sieks iki 2,4 tūkst. eurų (LED lempa,
valdymo punktas, atrama, elektros tinklas ir kt.
būtini priedai) išlaidos, įvertinus skirtingą
finansavimo intensyvumą (pagal subsidinę 12 mln.
dalį, kurios finansavimo intensyvumas 50 proc.,
planuojama modernizuoti 9500 šviestuvų, pagal
gantijos finansinį instrumentą – apie 2200 šviestuvų)
iš viso numatoma galimybė modernizuoti apie
11.700 šviestuvų.
Atsižvelgiant į 51,9 mln. eurų mažinamą
finansavimą energijos efektyvumo skatinimui,
siūloma mažinti siektiną rodiklio reikšmę.
Rodiklio reikšmė nustatyta atsižvelgiant į rodiklio
„Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos
gamybos pajėgumai“ reikšmę ir vadovaujantis
Europos investicijų banko parengta šiltnamio efektą
sukeliančių dujų emisijos įvertinimo metodika
(http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_proje
ct_carbon_footprint_methodologies_en.pdf),
naudojant visuotinio atšilimo potencialo vertes, kaip
nurodyta 2014 m. kovo 12 d. Komisijos reglamento
(ES) Nr. 666/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 525/2013 nustatomi
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5.

Namų ūkiai, kuriuose padidintas
atsinaujinančių išteklių energijos
naudojimo efektyvumas

Namų
ūkiai

SaF

–

esminiai Sąjungos apskaitos sistemos reikalavimai ir
atsižvelgiama į visuotinio atšilimo potencialo
pokyčius ir tarptautiniu mastu sutartų apskaitos
ataskaitų rengimo gairių pakeitimus (OL 2014 L
179, p. 26), 7 straipsnyje, ir Lietuvai taikomą
regioninį išmetamo CO2 kiekio koeficientą, kaip
nurodyta 2012 m. birželio 5 d. Europos Komisijos
komunikato 2012/C 158/04 IV priede. Katilo
vidutinis metinis panaudojimo laipsnis nustatytas
vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos metodika (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A37C2263838C/bGjiEE
XikO).
Siūloma didinti rodiklio reikšmę, kadangi įvertinus
nepakankamą pareiškėjų susidomėjimą nedidelės
galios biokuro kogeneracijos skatinimu, dalį šiai
veiklai numatytų lėšų nuspręsta skirti katilų keitimui
namų ūkiuose. Rodiklio padidėjimo reikšmė
nustatyta įvertinus tai, kad preliminariai iš viso (su
dabartiniu ir papildomu skirtu finansavimu) katilų
keitimui namų ūkiuose bus skirta apie 21,6 mln.
eurų. Įvertinus finansavimo intensyvumą fiziniams
asmenims (iki 50 %), projekto administravimui
numatytas lėšas ir netiesiogines išlaidas (4,11 proc.)
ir Europos socialinio fondo agentūros atlikos rinkos
analizės metu nustatytus vidutinius įrenginių įkainius
(šaltinis:
7
lentelė
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/katilukeitimo-namu-ukiuose-islaidu-fiksuotojo-ikainionustatymo-tyrimas) planuojama 6000 namų ūkiuose
padidinti
atsinaujinančių
išteklių
energijos
naudojimo efektyvumą.

4.200
6.000

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

Siektina
reikšmė
(2023)

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

Rodiklio keitimo pagrindimas

Kartą per
metus

Siūloma didinti rodiklio reikšmę, kadangi 6,56 mln.
eurų didinamas finansavimas elektros skirstomojo
tinklo modernizavimui, siekiant pritaikyti jį prie AEI
plėtros tempų. Rodiklio padidėjimo reikšmė
nustatyta ekspertino vertinimo metu atsižvelgiant į
Energijos skirstymo operatoriaus strategiją (2030 m.)
ir rodiklio „Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos
transformatorių pastotės, skirstomieji punktai ir

SaF bendrieji ir specialieji programos produkto rodikliai
Nr.

1.

Rodiklio pavadinimas

Papildomai prie pažangiųjų tinklų
prijungtų vartotojų skaičius

Matavimo
vienetas

Vartotojai

Fondas

SaF

Regiono
kategorija

–

215.000
325.000

Duomenys
iš projektų
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2.

Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos
transformatorių pastotės,
skirstomieji punktai ir (arba)
skirstyklos, sukuriant bent 3 naujas
pažangiojo elektros tinklo
technines-funkcines savybes

Skaičius

SaF

(arba) skirstyklos, sukuriant bent 3 naujas pažangiojo
elektros tinklo technines-funkcines savybes“ siektiną
reikšmę. Papildomai įrengus 16 naujų ir (arba)
atnaujinus transformatorių pastočių, skirstomųjų
punktų ir (arba) skirstyklų, sukuriant bent 3 naujas
pažangiojo elektros tinklo technines-funkcines
savybes, prie pažangiųjų tinklų prijungtų vartotojų
skaičius padidėtų 110.000 vartotojų.
Siūloma didinti rodiklio reikšmę, kadangi kadangi
6,56 mln. eurų didinamas finansavimas elektros
skirstomojo
tinklo
modernizavimui, siekiant
pritaikyti jį prie AEI plėtros tempų. Įvertinus
papildomai skiriamas lėšas ir finansavimo
intensyvumą (iki 50 %) ir tai, kad vidutinė vieno
įrengino kaina apie 1,25 mln. eurų planuojama
įrengti 16 naujų ir (arba) atnaujinti esamas
transformatorių pastotes, skirstomuosius punktus ir
(arba) skirstyklas.

–

56
72

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

Regiono
kategorija

Siektina
reikšmė
(2023)

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

Rodiklio keitimo pagrindimas

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

Buvo įvertinti į priemonės „Darnaus judumo
priemonių diegimas“ valstybės projektų sąrašus
įtrauktų projektų pasiūlymai, kuriuose nurodomos
projekto įgyvendinimo metu siektinos rodiklių
reikšmės, bei projektų parengtumas. Nustatyta, kad
siekiant kuo efektyviau panaudoti po lėšų
perskirstymo priemonės įgyvendinimui likusias lėšas
nebus galimybės finansuoti projektų, kurie galėtų
prisidėti prie rodiklio pasiekimo.
Todėl 4 prioriteto lėšas mažinant 11 mln. eurų,
siūloma naikinti rodiklį.

Duomenys
iš projektų
Duomenys
iš projektų
Duomenys
iš projektų
Duomenys
iš projektų
Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus
Kartą per
metus
Kartą per
metus
Kartą per
metus
Kartą per
metus

Keičiasi rodiklių eilės Nr.

ERPF ir SaF bendrieji ir specialieji programos produkto rodikliai
Nr.

Rodiklio pavadinimas

1.

Bendras rekonstruotų arba
atnaujintų kelių ilgis

21.

Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų
takų ir/ar trasų ilgis
Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų
takų ir/ar trasų ilgis
Įgyvendintos darnaus judumo
priemonės
Įdiegtos intelektinės transporto
sistemos
Įsigytos naujos ekologiškos viešojo
transporto priemonės

32.
43.
54.
65.

Matavimo
vienetas

Fondas

Km

ERPF

Km

ERPF

Km

ERPF

Skaičius

ERPF

Skaičius

ERPF

Skaičius

SaF

Mažiau
išsivystęs

Mažiau
išsivystęs
Mažiau
išsivystęs
Mažiau
išsivystęs
Mažiau
išsivystęs
–

3

50
20
10
5
120
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6.

Kitos formos nei subsidija
finansinę paramą gaunančių
įmonių skaičius

Įmonės

Mažiau
išsivystęs

SaF

4

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

Atsižvelgiant į verslo finansavimo 2014–2020 metų
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
išankstinį vertinimą, patvirtintą 2019 m. sausio 15 d.,
įtraukus finansinę priemonę, siūloma įtraukti naują
specialųjį produkto rodiklį, kuris bus naudojamas
siekiant apskaičiuoti per finansinę priemonę gavusių
finansavimą įmonių skaičių ir geriausiai atspindės
priemonėje siekiamą rezultatą. Rodiklio siektina
reikšmė taip pat nustatyta atsižvelgiant į verslo
finansavimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšomis išankstinio vertinimo,
patvirtinto 2019 m. sausio 15 d., ataskaitos
rezultatus.

Veiksmų programos 5 prioritetas
ERPF ir SaF bendrieji ir specialieji programos produkto rodikliai
Nr.

2.

Rodiklio pavadinimas
Įsigyta gyventojų
perspėjimo įranga ir
gelbėjimo technika

Matavimo
vienetas

Fondas

Regiono
kategorija

Siektina
reikšmė
(2023)

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

Rodiklio keitimo pagrindimas

Skaičius

ERPF

Mažiaus
išsivystęs

97
22

Duomenys iš
projektų

Kartą per
metus

Rodiklio reikšmę siūloma didinti dėl skiriamo
finansavimo (13,9 mln. eurų) gelbėjimo moduliams
įsigyti (62 vnt.).

Regiono
kategorija

Siektina
reikšmė
(2023)

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

Rodiklio keitimo pagrindimas

Kartą per
metus

Rodiklio siektina reikšmė nustatyta, atsižvelgiant į upių
baseinų rajonų valdymo planuose ir priemonių
programose numatytas įgyvendinti priemones.
Planuota, kad paviršinių vandens telkinių būklės
gerinimo priemonės bus taikomos 81 paviršiniam
vandens telkiniui (didžioji dalis – upių vagų
renatūralizavimas).
Vandens išteklių valdymui ir vandens telkinių būklės
gerinimui numatyta buvo 26,3 mln. eurų ir su šiomis
lėšomis planuota pagerinti 81 vandens telkinio būklę.
Sumažinus skiriamas lėšas 10,5 mln. eurų, siūloma
atitinkamai mažinti rodiklio siektiną reikšmę.

SaF bendrieji ir specialieji programos produkto rodikliai
Nr.

1.

Rodiklio pavadinimas

Vandens telkiniai,
kuriems taikytos būklės
gerinimo priemonės

Matavimo
vienetas

Vienetai

Veiksmų programos 6 prioritetas

Fondas

SaF

–

81
49

Duomenys iš
projektų
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ERPF specialieji programos rezultato rodikliai
Nr.

1.

Rodiklio
pavadinimas

Vidutinis
keleivinio
traukinio greitis
rekonstruotuose ir
atnaujintuose ne
TEN-T tinklo
geležinkelių
ruožuose

Matavimo
vienetas

km/val.

Regiono
kategorija

Mažiau
išsivystęs

Pradinė
reikšmė

50

ERPF bendrieji ir specialieji programos produkto rodikliai

Pradinės
reikšmės
metai

2013

Siektina
reikšmė
(2023)

53,5

Duomenų
šaltinis

Duomenys
iš projektų

Atsiskaitymo
dažnumas

Rodiklio keitimo pagrindimas

Kartą per
metus

Siekiant pagerinti esamą situaciją pervažose AB „Lietuvos
geležinkelių infrastruktūra“ 2019 m. suformavo ir pradėjo
įgyvendinti pervažų modernizavimo programą, kurios metu
pagal tam tikrus kriterijus visos 526 pervažos buvo
sureitinguotos bei sudarytas pervažų modernizavimo sąrašas
kiekvienai pervažai parenkant optimaliausią pertvarkymo
būdą (dalį pervažų numatyta modernizuoti, įdiegiant
papildomas saugos priemones, dalį – rekonstruoti į dviejų
lygių sankirtas bei dalį geležinkelio pervažų naikinti).
Poreikis modernizuoti pervažas buvo vertintas pagal
pagrindinius
(automobilių
intensyvumas,
traukinių
intensyvumas, pėsčiųjų intensyvumas, pervažos uždarymo
laikas, uždarytai pervažai tenkantis automobilių kiekis,
transporto priemonių matomumas, esama signalizacija, eismo
įvykiai) ir papildomus (ruožas ir pervažos padėtis,
infrastruktūros parengimas traukinių greičio didinimui, šiuo
metu leidžiamas traukinio greitis, pervažos pertvarkymo
sudėtingumas) pervažų vertinimo kriterijus, kurių pagalba
buvo nustatytos pervažos, kurių rekonstrukcija turėtų
didžiausią poveikį eismo saugos užtikrinimui ir atneštų
didžiausią naudą visuomenei.
Pervažų vertinimas parodė, kad labiausiai eismo saugos
didinimo reikalaujančios pervažos yra TEN-T tinkle.
Atsižvelgiant į planuojamą lėšų sumažinimą buvo peržiūrėti
valstybės projektų sąrašai, į kuriuos įtraukti projektai galintys
prisidėti prie šio rodiklio pasiekimo bei įvertintas šių projektų
parengtumas. Vertinimo metu nustatyta, kad siekiant
efektyviai paskirstyti likusias po perskirstymo lėšas, skirtas
pervažų modernizavimui, bus įgyvendinamas tik vienas
projektas susijęs su šia veikla. Nors planuojamas projektas
bus įgyvendinamas TEN-T tinkle ir negalės prisidėti prie
rodiklio pasiekimo, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad juo bus
siekiamas Veiksmų programos produkto rodiklis „Įdiegtos
saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, iš kurių
geležinkelių pervažose“ bei prie nacionalinio rezultato
rodiklio „Žuvusiųjų ir sužeistųjų geležinkelio pervažose
skaičius“.
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Nr.

1.

4.

Rodiklio pavadinimas

Bendras rekonstruotų arba
atnaujintų kelių ilgis

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir
aplinkosaugos priemonės, iš kurių:
geležinkelių pervažose

Matavimo
vienetas

Fondas

Regiono
kategorija

Siektina
reikšmė
(2023)

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

Km

ERPF

Mažiau
išsivystęs

204
201

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

Skaičius

ERPF

Mažiau
išsivystęs

13
9

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

Fondas

Regiono
kategorija

Siektina
reikšmė
(2023)

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

Rodiklio keitimo pagrindimas
Rodiklis mažinamas atsižvelgiant į Veiksmų
programos 6 prioriteto išlaidų kategorijoje 034 lėšų
mažinimą 14,48 mln. eurų.
Taip pat atitinkamai keičiama ir rodiklio reikšmė
Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Rodiklis mažinamas atsižvelgiant į Veiksmų
programos 6 prioriteto išlaidų kategorijose 026 ir 044
lėšų mažinimą 6,2 mln. eurų (pažymėtina, kad
priemonės nurodytose išlaidų kategorijose siekia
kelių rodiklių, todėl čia yra nurodyta tik ta lėšų dalis,
kuri prisideda prie šio rodiklio pasiekimo).
Keičiama rodiklio reikšmė apskaičiuota įvertinus po
lėšų perskirstymo likusiomis lėšomis planuojamus
įgyvendinti projektus ir jais siekiamas rodiklių
reikšmes: šiuo metu pasiekta rodiklio reikšmė – 3
vnt., suplanuota sutartyse (siekiama) – 4 vnt.,
planuojamose pateikti paraiškose numatyta – 2 vnt.

ERPF bendrieji ir specialieji programos produkto rodikliai
Nr.

1.

4.

6.

Rodiklio pavadinimas

Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos
transformatorių pastotės ir (arba)
skirstyklos

Nutiestų ir (ar) modernizuotų
magistralinių dujotiekių ilgis
Įdiegus pažangius infrastruktūros
elementus modernizuoti arba įrengti
gamtinių dujų perdavimo sistemos
technologiniai priklausiniai

Matavimo
vienetas

Skaičius

km

Skaičius

ERPF

ERPF

ERPF

Mažiau
išsivystęs

32
23

Duomenys
iš projektų

Mažiau
išsivystęs

22
19

Duomenys
iš projektų

Mažiau
išsivystęs

20
18

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

Kartą per
metus
Kartą per
metus

Rodiklio keitimo pagrindimas
Atsižvelgiant į 8 mln. eurų mažinamą finansavimą
elektros perdavimo sistemos modernizavimui ir
plėtrai, siūloma mažinti rodiklio siektiną reikšmę.
Remiantis Lietuvos perdavimo sistemos operatoriaus
ilgalaikiais plėtros planais (Lietuvos EES 330–110
kV tinklų plėtros planu) ir planuojamų projektų
išsidėstymu 2014–2023 m. laikotarpiu, nebebus
vykdomi projektai, kuriais turėjo būti įrengtos 9
naujos ir (arba) atnaujintos transformatorių pastotės
ir (arba) skirstyklos.
Siūloma mažinti rodiklio reikšmę, kadangi 2 mln.
eurų mažinamas finansavimas gamtinių dujų
perdavimo sistemos modernizavimui ir plėtrai.
Atsižvelgiant į tai, nebebus vykdomi projektai,
kuriais turėjo būti nutiesta ir (ar) modernizuota 3 km
magistralinių dujotiekių.
Siūloma mažinti rodiklio reikšmę dėl mažinamo
finansavimo (16 mln. eurų).
Žr. pagrindimą 1.2 dalyje Dujų perdavimo sistemos.
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Veiksmų programos 7 prioritetas
ESF bendrieji ir specialieji programos produkto rodikliai
Nr.

4.

11.

Rodiklio pavadinimas

Matavimo
vienetas

Fondas

Regiono
kategorija

Siektina
reikšmė
(2023)

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

Neįgalieji, dalyvavę ESF
remiamoje profesinės reabilitacijos
programoje

Skaičius

ESF

Mažiau
išsivystęs

5.000
3 000

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

Užimtieji, kuriems paskelbta
prastova, dalyvavę įdarbinimo
subsidijuojant priemonėje

Skaičius

ESF

Mažiau
išsivystęs

75.000

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

Veiksmų programos 8 prioritetas

Rodiklio keitimo pagrindimas

Įgyvendinant
Covid-19
pandemijos
sukeltų
pasekmių
mažinimo
priemones
(subsidijos
užimtiesiems, kuriems paskelbta prastova), buvo
perskirstomos Veiksmų programos 7 prioriteto 7.3.1
uždavinio lėšos, mažinant ES fondų lėšas kitoms
priemonėms, tarp jų – neįgaliųjų profesinės
reabilitacijos įgyvendinimui. Neįgaliųjų profesinės
reabilitacijos priemonei skirta lėšų suma sumažėjo
44,6 procentais (nuo 20,6 iki 11,4 mln. eurų ES ir
nacionalinio finansavimo lėšų). Todėl proporcingai
siūloma mažinti šį rodiklį (jis mažėja 40 procentų).
Siūloma Veiksmų programos 7 prioriteto 7.3.1
uždavinį papildyti nauju rodikliu.
Nors uždavinio remtina veikla nesikeičia – bus
organizuojama įdarbinimo subsidijuojant veikla
pagal LR užimtumo įstatymą, tačiau dėl COVID-19
sukeltos krizės darbdaviams paskelbus prastovas ir
darbuotojams susidūrus su grėsme prarasti darbo
vietas, įtraukiama papildoma tikslinė grupė – užimti
asmenys, kuriems paskelbta prastova. Aitinkamai
įtraukiami rodiklių įsipareigojimai. Rodiklio reikšmė
apskaičiuota įvertinus LR užimtumo įstatyme
numatytą maksimalią subsidijos mokėjimo trukmę –
3 mėn. ir planuojamą vidutinį subsidijos dydį per
mėn. (758 eurai). Vidutinis subsidijos dydis
apskaičiuotas atsižvelgiant į tai, kad maksimalus
subsidijos dydis gali būti arba minimalios mėnesinės
algos (MMA) dydžio (jei darbdavys renkasi 90 proc.
subsidiją) arba 1,5 MMA dydžio (jei darbdavys
renkasi
70
proc.
subsidiją)
(t.
y.
(607+910,5)/2=758,8 eurai, apvalinama į mažesnę
pusę).
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ERPF bendrieji ir specialieji programos produkto rodikliai
Nr.

Rodiklio pavadinimas

Matavimo
vienetas

Fondas

Regiono
kategorija

Siektina
reikšmė
(2023)

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

Rodiklio keitimo pagrindimas
Atsižvelgaint į tai, kad socialinių paslaugų
infrastruktūros priemonėms įgyvendinti skiriama
papildomai 10,3 mln. eurų ERPF lėšų, t. y. lėšos
padidėjo apie 20 proc. (iki 60,2 mln. eurų),
proporcingai buvo padidinta siektina rodiklio
reikšmė.
Dėl siūlomo papildomų lėšų perskirstymo Sveikatos
apsaugos ministerijai kovai su COVID-19 ir
geriatrijos paslaugų plėtrai, didinama į veiklos
peržiūros planą įtraukto rodiklio siektina reikšmė.
Į didinamą rodiklio reikšmę įtraukta 21 sveikatos
priežiūros įstaiga, kuriai numatytas finansavimas
infrastruktūrai ir veikloms, skirtoms užtikrinti
tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
koronaviruso infekcija sergantiems pacientams, taip
pat šios ligos efektyviai prevencijai ir diagnostikai.
Šioms įstaigoms priskirtos asmens sveikatos
priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, kuriose
gydomi
pacientai,
kuriems
diagnozuota
koronavirusinė infekcija, taip pat įstaigos, kuriose
viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų
turintiems pacientams atliekami išsamesni tyrimai,
įtariant koronavirusinę infekciją (COVID-19).
Taip pat į didinamą rodiklio reikšmę įtraukta 19
įstaigų, kurioms bus perskirstytos lėšos suplanuoti ir
įgyvendinti ambulatorinių antrinio lygio geriatrijos
paslaugų plėtros (infrastruktūros) projektus.
Taip pat atitinkamai keičiama ir rodiklio reikšmė
Prioriteto veiklos rezultatų peržiūris plane.

1.

Investicijas gavę socialinių
paslaugų infrastruktūros objektai

Skaičius

ERPF

Mažiau
išsivystęs

100
120

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

4.

Viešąsias sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančių įstaigų,
kuriose pagerinta paslaugų
teikimo infrastruktūra, skaičius

Skaičius

ERPF

Mažiau
išsivystęs

200
240

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

Rodiklio keitimo pagrindimas

Kartą per
metus

Rodiklio siektia reikšmė buvo nustatyta įvertinus
2007–2013 m. laikotarpio panašių projektų duomenis
ir nustačius, kad pagal planuojamą paslaugų spektrą
išlaidos vienam projekto dalyviui vidutiniškai galėtų
siekti 2 140 eurų.
Nauja rodiklio reikšmė apskaičiuota remiantis šiomis

ESF bendrieji ir specialieji programos produkto rodikliai
Nr.

1.

Rodiklio pavadinimas

Socialiai pažeidžiami asmenys,
dalyvavę socialinei integracijai
skirtose ESF veiklose

Matavimo
vienetas

Asmenys

Fondas

ESF

Regiono
kategorija

Mažiau
išsivystęs

Siektina
reikšmė
(2023)

14.000
13.000

Duomenys
iš projektų
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2.

Asmenys vyresni kaip 54 metų
amžiaus, dalyvavę aktyviam
senėjimui skirtose ESF veiklose

Asmenys

prielaidomis:
1) siekiant konsoliduoti lėšas kovai su pandemijos
dėl COVID-19 pasekmėmis Lietuvos ekonomikai,
lėšos buvo sumažintos nuo 27,47 iki 24,97 mln. eurų.
2) pagal šiuo metu sudarytų sutarčių, ir vykdomų
projektų faktinius duomenis, išlaidos vienam
projekto dalyviui sudaro apie 1,9 tūkst. eurų.
3) 24,97 mln. eurų / 1,9 tūkst. eurų ~ 13 000 dalyvių.
Rodiklio siektina reikšmė buvo nustatyta įvertinus
2007–2013 m. laikotarpio panašių projektų duomenis
ir nustačius, kad pagal planuojamą paslaugų spektrą
išlaidos vienam projekto dalyviui vidutiniškai galėtų
siekti 750 eurų.
Nauja rodiklio reikšmė apskaičiuota remiantis šiomis
prielaidomis:
1) siekiant konsoliduoti lėšas kovai su pandemijos
dėl COVID-19 pasekmėmis Lietuvos ekonomikai,
lėšos buvo sumažintos nuo 6 iki 3,5 mln. eurų.
2) pagal sudarytų sutarčių, kurioms įgyvendinti skirta
3,5 mln. eurų, ir vykdomų projektų faktinius
duomenis, išlaidos vienam projekto dalyviui sudaro
apie 600 eurų.
3) 3,5 mln. eurų / 600 eurų ~ 5800 dalyvių.

ESF

Mažiau
išsivystęs

8.000
5.800

Duomenys
iš projektų

Kartą per
metus

Fondas

Regiono
kategorija

Siektina
reikšmė
(2023)

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

Rodiklio keitimo pagrindimas

Kartą per
metus

Siūloma Veiksmų programos 9 prioriteto 9.2.2
uždavinį papildyti nauju specialiuoju produkto
rodikliu.
Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ)
finansavimas vykdomas vadovaujantis NVŠ lėšų
skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu (toliau –
Aprašas). Pagal Aprašą vaikui skiriama vidutiniškai
15 eurų / mėn. Remiantis mokinių registro
duomenimis, 2016 m. Lietuvoje pagal NVŠ
programas mokėsi apie 71 000 vaikų. Dalis
finansavimo yra skiriama ES fondų lėšomis kasmet,
tačiau uunikaliais dalyviais tampa tik tie vaikai, kurie
naujai ateina į bendrojo ugdymo mokyklas (pirmokai
arba iš užsienio grįžę vaikai). Likusi dalis NVŠ

Veiksmų programos 9 prioritetas
ESF bendrieji ir specialieji programos produkto rodikliai
Nr.

Rodiklio pavadinimas

Matavimo
vienetas

9.2.2. konkretaus uždavinio veiklas atspindintys produkto rodikliai:

4.

Mokiniai, kuriems pagal veiksmų
programą ESF lėšomis suteiktos
neformaliojo vaikų švietimo
paslaugos

Skaičius

ESF

Mažiau
išsivystęs

215.000

Duomenys
iš projektų
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Fondas

Matavimo
vienetas

Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros planas
Rodiklio
rūšis
(įgyvendini
Rodiklio
mo
apibrėžimas
žingsniai,
arba
finansinis,
įgyvendinimo
produkto
žingsnis
ir
rezultato
rodiklis)
Švietimo ir
kitų švietimo
teikėjų
įstaigos,
kuriose pagal
veiksmų
programą
Produkto
Skaičius
ERPF
rodiklis
ERPF lėšomis
sukurta ar
atnaujinta ne
mažiau nei
viena
edukacinė
erdvė

Regiono
kategorija

paslaugų gavėjų yra nuolatiniai švietimo sistemos
dalyviai, gaunantys kasmetinį finansavimą, tačiau
stebėsenos rodikliuose užfiksuoti tik vieną kartą
(pirmą kartą pradėjus dalyvauti šiose veiklose ES
lėšomis). Atsižvelgiant į tai, kad NVŠ finansavimas
ES lėšomis 2020 m. baigiasi, iki 2020 m. gruodžio
31 d. pagal įgyvendinamus projektus apskaičiuota,
kad unikalių dalyvių, finansuojamų ES lėšomis,
planuojama – 215 000.

Mažiau
išsivystęs

Tarpinė
reikšmė
(2018)

Siektina
reikšmė
(2023)

Duomenys
iš projektų

900
180

0

Rodiklių
tinkamumo
pagrindimas

Duomenų
šaltinis

Rodiklis atspindi
prioriteto
įgyvendinimo
eigą, nes jo
pasiekimui skirta
41 proc. šio
prioriteto
įgyvendinimui
skirtų ERPF lėšų.

Rodiklio keitimo pagrindimas

Techninės klaidos taisymas: Veiksmų programos
pakeitimu, kurį Europos Komisija patvirtinto 2019
m. birželio 27 d. sprendimu Nr. C(2019) 4959, buvo
pritarta Veiksmų programos 9 prioriteto 9.1.3
konkretaus uždavinio produkto rodiklio „Švietimo ir
kitų švietimo tiekėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų
programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne
mažiau kaip viena edukacinė erdvė“ siektinos
reikšmės (2023 m.) padidinimui nuo 180 iki 900.
Atitinkamai turėjo būti pakeista šio rodiklio reikšmė
Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.
Atsižvelgiant į tai, siūlome minėto rodiklio reikšmę
Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane
pakoreguoti.

Veiksmų programos 10 prioritetas
ESF bendrieji ir specialieji programos produkto rodikliai
Nr.

Rodiklio pavadinimas

Matavimo
vienetas

Fondas

10.1.4.konkretaus uždavinio veiklas atspindintys produkto rodikliai:
9.
Geresnio reglamentavimo
Skaičius
ESF

Regiono
kategorija

Siektina
reikšmė
(2023)

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

Rodiklio keitimo pagrindimas

Mažiau

3

Duomenys

Kartą per

Atsižvelgiant į tai, kad 10 prioriteto finansavimas

41

diegimo projektai, įgyvendinti
pagal veiksmų programą ESF
lėšomis

išsivystęs

2

iš projektų

metus

mažinamas 4 mln. eurų, siūlome mažinti rodiklio
reikšmę, kadangi atsisakyta dalies investicijų,
kurios neprisideda prie viešojo valdymo reformos
įgyvendinimo valstybės mastu (buvo atsisakyta
institucinio lygmens nesisteminių projektų).
Rodiklio reikšmė mažinama proporcingai,
kadangi Veiksmų programos 10.1.4 uždaviniui
įgyvendinti buvo skirta 11,3 mln. eurų, todėl
finansavimas mažėja 35 proc. (o rodiklis 33,3
proc.).
Taip pat pasiekta ir viršyta, susijusi su šiuo
produkto rodikliu, rezultato rodiklio „Dėl pagal
veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintų
geresnio reglamentavimo iniciatyvų sumažėjusi
administracinė ir (ar) kita reguliavimo našta
verslui" reišmė (Veiksmų programoje nustatyta
reikšmė – 1,16 mln. eurų, pasiekta – 1,47 mln.
eurų).

1.5. Šiuo Veiksmų programos pakeitimu siūloma tikslinti investicinių prioritetų veiklų įgyvendinimo bei konkrečių uždavinių aprašymus:
3 prioriteto 3.1 investicinis prioritetas
Keičiama Veiksmų programos 3.1 investicinio prioriteto įgyvendinimo veikla, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m.
vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ visoje šalyje paskelbtą valstybės lygio ekstremalioji
situaciją dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės ir 2020 m. kovo 30 d. Europos Parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2020/460,
kuriuo dėl konkrečių priemonių investicijoms į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į
COVID-19 protrūkį iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) Nr. 508/2014 (Atsako į koronaviruso grėsmę
investicijų iniciatyva), nuostatas (Reglamento (ES) Nr. 1301/2013 3 straipsnio 1 dalis papildyta šia pastraipa: „Be to, ERPF prireikus gali remti MVĮ
apyvartinio kapitalo finansavimą kaip laikiną priemonę siekiant veiksmingai reaguoti į visuomenės sveikatos krizę.“).
4 prioriteto 4.1.1 konkretus uždavinys
Atsižvelgiant į didinamą rodiklio reikšmę, siūloma atitinkamai patikslinti trečiojoje pastraipoje nurodytą AIE gamybos pajėgumų dydį.
4 prioriteto 4.1 investicinis prioritetas
Atsisakoma veiklos, skirtos biokuro mobilizavimui, logistikai ir sandėliavimui bei perskirstomos lėšos naujai išmaniosios apskaitos
modernizavimo veiklai. Biokuro mobilizavimo, logistikos ir sandėliavimo veiklos bus finansuojamos Klimato kaitos programos lėšomis (Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. D1-129), todėl siūloma šios veiklos nebefinansuoti, o jai numatytas lėšas skirti
išmaniosios apskaitos modernizavimui. ES išmanioji apskaita suvokiama kaip esminė priemonė siekti pagrindinių ES klimato ir energetikos politikos
strategijos tikslų. Pakeitimas atitinka ES vidaus rinkos direktyvą (2009/72/EC) ir jos pataisymą (2016/0380(COD)), kurioje nurodyta, kad visi šilumos
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ir karšto vandens skaitikliai turi būti pakeisti į nuotolinio nuskaitymo iki 2027 metų.
Atsižvelgiant į tai, siūloma tikslinti 4.1 investicinio prioriteto įgyvendinimo veiklų aprašymą, išbraukiant biokuro mobilizavimo ir logistikos
veiklas bei praplėsti 4.3.2 uždavinio „Padidinti energijos suvartojimo efektyvumą šilumos tiekimo srityje ir namų ūkiuose“ aprašymą, papildant 4.3
investicinio prioriteto įgyvendinimo veiklų aprašymą nauja išmaniosios apskaitos modernizavimo veikla.
Taip pat iš 4 prioriteto SaF išlaidų kategorijos 011 „Atsinaujinančioji energija: biomasės“ 2,75 mln. eurų perkeliama į SaF išlaidų kategoriją 016
„Itin veiksminga bendra šilumos ir elektros energijos gamyba ir centralizuotas šilumos tiekimas“.
Papildoma, kad paskirstytosios elektros energijos generacijos plėtra gali būti vystoma ne tik individuliuose namų ūkiuose ir
perskirstomos lėšos šiai veiklai iš to paties prioriteto intervencijų kategorijos. Siekiant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. XIII-1288 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos
patvirtinimo“ (toliau – NENS), 25.1.2 papunktyje nurodyto tikslo, kad iki 2020 metų sukūrus palankią investicijų aplinką, būtų ne mažiau kaip 34
tūkst. elektros energijos vartotojų, naudojančių gaminančio vartotojo schemą, decentralizuotos generacijos individualiuose namuose nepakanka. Todėl
siūloma praplėsti paskirstytosios elektros energijos generacijos plėtros veiklą. Lietuvos saulės energetikos asociacijos skaičiavimais, pasitelkus tik
Lietuvoje esančius individualius (vienbučius / dvibučius) namus su vidutine 7 kW galia, reikėtų saulės elektrines įrengti mažiausiai ant kas antro
vienbučio gyvenamojo namo. Taigi, 34 tūkst. elektros energijos vartotojų, naudojančių gaminančio vartotojo schemą, tikslo neįmanoma įgyvendinti
nepasitelkiant smulkiausiųjų vartotojų, gyvenančių daugiabučiuose (Lietuvos Respublikoje yra 38 tūkst. daugiabučių namų). Lietuvos Respublikos
Seimui 2019 m. birželio 6 d. priėmus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20(1) straipsnių
pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2200, įteisinta galimybė gaminantiems vartotojams gaminti ir vartoti elektros energiją geografiškai skirtingose vietose, o
tai savo ruožtu užtikrina didesnį daugiabučiuose gyvenančių asmenų įsitraukimą į elektros energijos gamybą. Atsižvelgiant į ekspertų ir socialiniųekonominių partnerių pateiktą informaciją, labiausiai tikėtina, kad bus įrengiamos saulės elektrinės, nes vėjo elektrinių statyba gali užtrukti.
Šilumos tiekimo bendrovių 2017 m. duomenimis, 2017 metais Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sektoriuje iš biomasės
buvo pagaminta jau beveik 70 proc. šilumos, gamtinių dujų dalis nesiekė nė 30 proc. Tai reiškia, kad NENS 25.2.2. papunktyje nustatytas tikslas, kad
CŠT sistemose energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalis sieks 70 proc. iki 2020 metų, dėl biokuro panaudojimo yra pasiektas. Atsižvelgiant į
tai ir įvertinus suplanuotų lėšų ir parengtų / planuojamų parengti ir įgyvendinti projektų skaičių, mažinamos biokurą naudojančių šilumos gamybos
įrenginių keitimo ir biokuro panaudojimo skatinimo šilumos energijai gaminti veikloms skirtos lėšos.
Dėl aukščiau paminėtų pakeitimų iš 4 prioriteto SaF išlaidų kategorijos 011 „Atsinaujinančioji energija: biomasės“ 8 mln. eurų perkeliama į SaF
išlaidų kategoriją 010 „Atsinaujinančioji energija: saulės“.
7 prioriteto 7.3.1 konkretus uždavinys
Veiksmų programos 7.3 investicinio prioriteto įgyvendinimo veiklų aprašymas (7.3.1 konkretaus uždavinio veiklų dalyje) papildomas veikla
teikti paramą užimtiesiems, kuriems paskelbta prastova, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152
„Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ visoje šalyje paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl naujojo koronaviruso
(COVID-19) plitimo grėsmės. Tokiu būdu 7.3.1 uždavinys, kurio tikslas – padidinti gyventojų užimtumą, prisidės sprendžiant gyventojų užimtumo
iššūkį pandemijos metu. Darbuotojai, kuriems paskelbta prastova pandemijos metu, susiduria su sunkumais išlaikyti darbo vietą. Pagal Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymą ši tikslinė grupė traktuojama kaip papildomai remiama darbo rinkoje asmenų grupė. Dalies darbo užmokesčio
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kompensacija darbdaviams bus organizuojama pagal įdarbinimo subsidijuojant priemonę. Tai yra aktyvi darbo rinkos politikos priemonė, kurios
tikslas sudaryti specialias sąlygas išlikti darbo rinkoje. Europos Komisijai teikiamose ataskaitose bus atskirai atsiskaitoma už šios priemonės
įgyvendinimą, jos finansinius ir stebėsenos rodiklius, rezultatų pasiekimą.
2. Siūlomo pakeitimo indėlis siekiant Europos Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos tikslų.
Siūlomi pakeitimai, užtikrinant reikiamus išteklius kovai su COVID-19, leis sumažinti neigiamus koronaviruso infekcijos sukeltos ligos
(COVID-19) pandemijos padarinius, suvaldyti ekstremalią situaciją bei užkirsti kelią tolimesniam COVID-19 plitimui. Taip pat siūlomi pakeitimai
prisidės prie ilgalaikio ekonomikos skatinimo, siekiant įveikti pandemijos sukeltą ekonomikos augimo lėtėjimą bei apsaugoti didžiausioje rizikoje
esančias grupes, t. y. neįgaliuosius ir vyresnio amžiaus žmones.
Be to, siūlomi pakeitimai prisidės prie strategijos „Europa 2020“ pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslų bei tikslesnio strategijos tikslų
pasiekimo planavimo, padės palaikyti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, taip pat prisidės prie tinkamo ir kokybiško Veiksmų programos
įgyvendinimo bei stebėsenos vykdymo. Pakeitimais bus prisidedama prie Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Tausiai išteklius
naudojanti Europa“ siekio pereiti prie klimato pokyčiams pažangaus ūkio iki 2050 m., užtikrinant reagavimą į stichines nelaimes kovojant su klimato
kaita, kadangi nauji gelbėjimo moduliai leis užtikrinti veiksmingesnį klimato kaitos sukeltų reiškinių padarinių likvidavimą.
Siūlomi pakeitimai taip pat geriau prisidės prie pavyzdinės iniciatyvos „Europos kovos su skurdu planas“ siekio gerinti sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą, kadangi mažins regioninius skirtumus bei nelygybę sveikatos priežiūros srityje, užtikrinant, jog augimo naudą pajustų visi bei
skatins kurti ir naudoti internetines sveikatos paslaugas.
3. Siūlomo pakeitimo indėlis siekiant numatytų Partnerystės sutarties ir Veiksmų programos tikslų ir prioritetų.
Siūlomi pakeitimai (lėšų didinimas 2–8 ir 10 prioritetams ir lėšų mažinimas 1–2 ir 4–10 prioritetams bei lėšų perskirstymas 4 ir 7–8
prioritetuose) ženkliai prisidės prie struktūrinės politikos tikslų koronavirusui paveikiausiose srityse ir sudarys sąlygas koronaviruso padarinių
švelninimui ilgalaikėje perspektyvoje bei padės siekti Veiksmų programos minėtų prioritetų tikslų ir rodiklių įgyvendinimo.
Taip pat pagal teikiamą siūlymą pakeitus Veiksmų programą ir toliau bus užtikrintas 5 prioriteto 5.1.1 „Sumažinti dėl klimato kaitos
atsirandančius nuostolius“ uždavinio įgyvendinimas, nes Lietuvoje daugėja įvykių, susijusių su besikeičiančia klimato kaita, ir šie įvykiai pastaruoju
metu tampa vis didesni, jų padaroma žala tiek aplinkai, tiek žmogui, tiek šalies ekonomikai vis didėja, todėl didėja ir gelbėjimo modulių naudojimo
intensyvumas.
Siūlomi pakeitimai, susiję su telemedicinos paslaugų kūrimu, taip pat prisidės prie geresnio Veiksmų programos 8.1.3 konkretaus uždavinio
„Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ veiklos – efektyvių ir
inovatyvių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo infrastruktūros (fizinės ir informacinės) modelių diegimas bei plėtojimas, didinant sveikatos
priežiūros paslaugų (sveikatos ugdymo, profilaktinių, ankstyvosios diagnostikos, medicininės reabilitacijos ir sveikatos grąžinimo, kt.) prieinamumą ir
kokybę tikslinių teritorijų gyventojams, siekiant stiprinti tarp šių gyventojų paplitusių pagrindinių lėtinių ligų (kraujotakos sistemos ligų,
cerebrovaskulinių ligų, onkologinių susirgimų) ir išorinių mirties priežasčių rizikos veiksnių prevenciją ir jų valdymą bei mažinti šių ligų lemiamą
priešlaikinį mirtingumą ir neįgalumą – įgyvendinimo.
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4. Siūlomo pakeitimo įtaka Veiksmų programos stebėsenos rodikliams, jų pasiekimui ir veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, vykdymui.
Keičiami Veiksmų programos 1–8 ir 10 prioritetų rodikliai yra susiję su lėšų perkirstymu. Jų patikslinimas leis geriau prisidėti prie Veiksmų
programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo bei prie geresnio veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plano vykdymo.
5. Siūlomo pakeitimo poveikis Veiksmų programos finansavimo planui (lėšų paskirstymui pagal Veiksmų programos prioritetus), išlaidų
pasiskirstymui pagal išlaidų kategorijas nustatytas Veiksmų programoje.
Siūlomu pakeitimu keisis Veiksmų programos finansavimo plano 1–10 prioritetų lėšų paskirstymas bei 1–10 prioritetų išlaidų pasiskirstymas
pagal išlaidų kategorijas. Visi siūlomi pakeitimai prisidės prie struktūrinės politikos tikslų koronavirusui paveikiausiose srityse ir sudarys sąlygas
koronaviruso padarinių švelninimui ilgalaikėje perspektyvoje bei padės siekti Veiksmų programos tikslų ir prioritetų.
6. Siūlomo pakeitimo poveikis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimui ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
naudojimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, vykdymui.
Siūlomas pakeitimas turės įtakos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojimo
plano, patvirtinto LRV nutarimu, vykdymui: bus patikslintos Veiksmų programos 1–10 prioritetų bendros vertės ir paskirstymas pagal ministerijas;
pakeitimai 1–10 prioritetuose prisidės prie struktūrinės politikos tikslų koronavirusui paveikiausiose srityse ir sudarys sąlygas koronaviruso padarinių
švelninimui ilgalaikėje perspektyvoje bei leis efektyviau panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas.
7. Siūlomo pakeitimo poveikis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymui Veiksmų
programos prioritetams įgyvendinti, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.
Siūlomas pakeitimas turės įtakos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymui Veiksmų
programos prioritetams įgyvendinti: bus patikslintos Veiksmų programos 1–10 prioritetų vertės pagal ministerijas ir peržiūrėtas šių pakeitimų poveikis
ES fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymui.
8. Siūlomo pakeitimo poveikio analizė (nurodoma esama situacija, numatomas (-i) pokytis (-čiai) ir tikėtinas jo (jų) poveikis).
Veiksmų programos keitimas teikiamas reaguojant ekstremalią situaciją, susidariusią dėl globalios korovaviruso (COVID-19) pandemijos.
Lietuva, kaip ir kitos Europos ir pasaulio šalys, susiduria su COVID-19 pandemijos plitimo ir jo keliamų padarinių aplinkybėmis. Siekiant įgyvendinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Ekonomikos skatinimo ir COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, Europos Sąjungos
(ES) fondų lėšos perskirstomos labiausiai COVID-19 paveiktoms sritims: sveikatos apsaugai bei užimtumui. Sveikatos apsaugos sistemai lėšos
skiriamos, kad būtų užtikrinti ištekliai, kurių reikia sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemoms efektyviai veikti (asmens saugos priemonių, reagentų,
medicininės ir kitos įrangos, gydymo priemonių įsigijimas) ir sudarytos sąlygos veiksmingai diagnozuoti, gydyti bei taikyti efektyvias kontrolės ir
stebėsenos priemones COVID-19 atveju. Kita lėšų dalis nukreipiama, siekiant padėti išsaugoti darbo vietas ir gyventojų pajamas, t. y. darbuotojams
padengiama darbo užmokesčio dalis už prastovos ar dalinės prastovos laiką.
Šiomis išskirtinio neapibrėžtumo sąlygomis dėl koronaviruso plitimo šalis išgyvena ekonominį nuosmukį. Beveik nėra sričių, kurių COVID-19
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pandemija nebūtų paveikusi, todėl šiomis aplinkybėmis būtina inicijuoti pagalbos ekonomikai priemones ir tikslinga didinti valdžios sektoriaus
išlaidas. Atsižvelgiant į tai, lėšas siūloma perskirstyti sritims, kurios duos reikalingą stimulą ekonomikos spartinimui ir neigiamo socialinio poveikio
socialinei aplinkai švelninimui ilgalaikėje perspektyvoje. Teikiami perskirstymai verslo įmonėms sudarys sąlygas palaikyti produktyvumą,
skaitmeninti procesus bei transformuoti pramonę, padės užtikrinti nenutrūkstamą darbų srautą ir išlaikyti darbo vietas, prisidės prie regionų plėtros,
diegiant bendradarbiavimu grįstas funkcinių zonų kompleksinio vystymo strategijas, padės apsaugoti didžiausioje rizikoje esančias socialines grupes,
t. y. vyresnio amžiaus žmones ir neįgalius vaikus.
* Esant siūlymui pakeitimo projektą teikti skubos tvarka, pakeitimo pagrindimo dokumentai pateikiami ir anglų kalba.

